Milí rodiče,
Obchodní akademie, Český Těšín, p. o. pořádá v letošním školním roce pro žáky prvních
ročníků lyžařský kurz, který proběhne v termínu 18. - 22. 3. 2019 v Karlově pod Pradědem
v Jeseníkách – ubytování zajištěno - www.apartmanypraded.cz, lyžování - www.skikarlov.cz .
Předběžná cena kurzu činí asi 3 000,00 Kč a zahrnuje ubytování, plnou penzi a dopravu. Tato
cena nezahrnuje částku na vleky, kterou si hradí každý žák sám na místě dle individuální
výkonnosti. Cena vleků pro lyžaře činí 900 – 1 200 Kč. Celkové předpokládané náklady na
lyžařský kurz činí asi 4 000,00 Kč. Nevratná záloha 1 500,00 Kč bude splatná do konce
listopadu 2018 v pokladně školy – u paní Kročkové, doplatek ve výši 1 500,00 bude uhrazen
do konce ledna 2019.
Škola zařizuje pro své žáky možnost zapůjčení částečného i kompletního lyžařského
vybavení (cena za komplet, tj. lyže, boty, hůlky, přilba včetně seřízení lyží za 550,00 Kč na 5
dní). Zájem o zapůjčení výstroje na lyže budou zjišťovat učitelé tělesné výchovy Mgr. Hojdysz,
Mgr. Ruszová a Mgr. Sikorová v hodinách TV v týdnu 18. 2. – 22. 2. 2019.
Lyžařský kurz bude v tomto školním roce probíhat pouze na lyžích.
Závaznou přihlášku na kurz žáci odevzdají do konce listopadu 2018 svému třídnímu
učiteli.
Více informací u vedoucí kurzu Mgr. Lucie Ruszové (l.ruszova@oact.cz)
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽÁŘSKÝ KURZ
Jméno, příjmení a třída žáka/žákyně …..…………………………………………………….….
Tímto se závazně přihlašuji na lyžařský kurz žáků prvních ročníků Obchodní akademie
v Českém Těšíně. Kurz proběhne v termínu 18. - 22. 3. 2019 v Karlově v Jeseníkách
(www.apartmanypraded.cz, www.skikarlov.cz ).
Předběžná cena kurzu činí asi 3 000,00 Kč a zahrnuje ubytování, plnou penzi a dopravu. Tato
cena nezahrnuje částku na vleky, které si hradí každý žák sám na místě dle individuální
výkonnosti. Cena vleků pro lyžaře činí 900 – 1 200 Kč. Celkové předpokládané náklady na
lyžařský kurz činí asi 4 000,00 Kč. Nevratná záloha 1 500,00 Kč je splatná do konce listopadu
2018 v pokladně školy – u paní Kročkové, doplatek ve výši 1 500,00 Kč bude uhrazen do konce
ledna 2019.
Škola zařizuje pro své žáky možnost zapůjčení částečného i kompletního lyžařského vybavení
(cena za komplet, tj. lyže, boty, hůlky, přilba včetně seřízení lyží za cca 550,00 Kč na 5 dní).
Závaznou přihlášku odevzdejte do konce listopadu svému třídnímu učiteli.
Více informací u vedoucí kurzu Mgr. Lucie Ruszové, kabinet 2. patro, naproti PC4.

