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Pokyny k odjezdu na lyžování a snowboarding 

- sobota  11. 1., 18. 1., 25. 1., 15. 2., 22. 2. 2020 

 
Odjezd:            7.00 hod. aut. zastávka Prostějov Arkáda (ulice Konečná) u parkoviště KFC 

7.45 hod. parkoviště FZŠ Tererovo nám. Olomouc 

 

Lyžování:  SKI areál Karlov 

 

Příjezd:   asi v 18. 00 hod. Olomouc (místo nástupu) 

  asi v 18.30 Prostějov (místo nástupu) 

           

S sebou:  svačina, pití, náhradní oděv na převléknutí / dle úvahy rodičů/. Pokud  máte   možnost,  

připevněte dětem na lyžařskou bundu držák na  skipas. 

 

Lyžařská výzbroj, přilba nutná !!! 
 

Cena skipasu :  

5 výjezdů  - 1.650,- Kč/děti do 12 roků včetně, jednodenní 330,- Kč 

Od 13 roků, studenti, popř. dospělí 1.950,- Kč /5 výjezdů/, 1 denní 390,-Kč. 

Všichni účastníci včetně začátečníků platí skipasy ve stejné ceně vzhledem k tomu, že 

na pásy pro začátečníky platí turnikety. 

 
 Pokud máte výjezdů méně, prosím vynásobte příslušným  počtem . Zaplaťte prosíme 

co nejdříve /organizační důvody/  nejpozději do 30. prosince 2019. 

ČÚ: ČS 1815458359/0800. VS uvádějte rodné číslo dítěte bez posledního čtyřčíslí. Do 

zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte - Ski  Karlov 

 
Odhlášení dítěte  z důvodu nemoci nahlaste e-mailem nebo SMS vždy v pátek před 

akcí do 10. 00 hod. Za pozdější odhlášení účtujeme  

150,- Kč/cena oběda, pojištění, podíl na dopravě/. Odhlášku SMS zprávou na tel. 

777 226 493,  nebo emailem na: info@paprsek.info  

Vrácení peněz/pokud bude dítě řádně odhlášeno/ bude provedeno 

vždy v následujícím týdnu po lyžařské sobotě na Váš účet, ze kterého bylo placeno. 
 

Průkazky ZP nejsou nutné s sebou na jednodenní akce.  Možno malé kapesné dle zvážení rodičů.  
V ceně mají všichni účastníci oběd / polévka, hlavní jídlo, čaj/, úrazové pojištění, dopravu autobusem,  

lyžařský dohled a výcvik začátečníků provozní zajištění. 
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