Blíţí se zima a naše lyţařské a snowboarďácké vybavení uţ se
„tetelí“!!! Vezme mě můj majitel letos na sníh nebo nevezme?!
Jako kaţdý rok pořádáme i letos zájezd na hory s výukou lyžování a snowboardingu, jet mohou i
sáňkaři a bobisti.
Termín: 24. – 31. 3. 2012
Místo konání: Horská chata Sedmidolí – Špindlerův Mlýn (www.sedmidoli.cz, fotogalerie školy 10/11)
Cena za ubytování a stravu, dopravu: 3.000,- Kč (pro dospělé stejná cena!!!; ubytování a strava 2.800,-, doprava 200,-)
Cena za certifikovaného lektora lyžování a snowboardingu: ZDARMA, platí škola
Kromě výuky lyžování a snowboardingu připravujeme zábavu na večer, případně i na dny špatného počasí:

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40,okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279,
IČO 259 94 581, č.ú. 185078487/0300, email info@zsbp.cz, www.zsbp.cz

POZOR!!! Jedná se o výběrovou akci! Co to znamená?
Je to jednoduché. Všichni přihlášení ţáci (a ţákyně) jsou bedlivě sledováni/y při své přípravě na vyučování,
chování ve škole (v případě školních akcí i mimo ni) atp.. Před odjezdem na hory je svoláno „odborné konsilium
pedagogů, účastnících se této zimní expedice“ a posouzeno, jestli chceme pobývat v drsných horských
podmínkách s předmětným ţákem nebo ţákyní. Jistě všichni pochopí, ţe vzhledem k omezenému počtu míst
pojedeme raději s těmi, na které se budeme moci spolehnout v případě, „ţe uvízneme třeba v lavině“. Ţáci (a
ţákyně), kteří na nás „kašlou“ ve škole, by nás třeba taky v té lavině nechali zmrznout!!!

Vážné zájemce tedy prosíme o vyplnění přihlášky (níže) a zaplacení zálohy (vratné v případě, ţe bude
rozhodnuto o zanechání zlobila – zlobilky doma) 1.500,- Kč na účet č. 185078487/0300 ČSOB. Do zprávy pro
příjemce napište: Jméno žáka/yně a záloha Hory 2012. Zálohu, prosíme, uhraďte do 18. listopadu.
Ke konci listopadu budou všichni rodiče přihlášených dětí pozváni na schůzku, na které budou poskytnuty bliţší
informace o potřebách, výstroji a výzbroji, zodpovězeny všechny (tedy doufám) dotazy.



Přihlášku odevzdejte do 18. listopadu 2011

-------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení ___________________________
Třída _______
Co si budu brát s sebou:

lyţe

snowboard

sáně

boby

(udělej kříţek, můţeš i několik)

Jak jsem na tom se zvládáním zakříţkovaného?
výborně

dobře

umím základy

moc dobře ne

nikdy jsem na tom nestál(a)
neseděl(a)

Podpis rodičů
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