
LYŽAŘSKÝ KURZ TRIVIS SŠV A VOŠ  JIHLAVA S.R.O.  
MÍSTO KONÁNÍ: UBYTOVÁNÍ LIPNO- ČERNÁ V POŠUMAVÍ (ČR), 

 LYŽOVÁNÍ HOCHFICHT (RAKOUSKO) 

 DATUM KONÁNÍ : 30.1.  – 03.02. 2022 (NE – ČT) 
 

PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ KURZ 

 

       Kurz je  pořádán pro výuku začátečníků i pokročilých. Slouží ke  zdokonalení lyžařských 

(carving) a snowboardových dovedností!! 

 

      Čitelně vyplněnou přihlášku a platbu odevzdejte prosím do 16.11.2021 na sekretariát školy p. 

Ullmannové (platba viz. způsob úhrady níže). V případě, že počet zájemců překročí kapacitu kurzu, 

rozhoduje o zařazení účastníka dřívější podání přihlášky a platba. Kurz se uskuteční v případě, že 

bude přihlášeno alespoň 35 účastníků!! Celková kapacita kurzu je 45 studentů z celé školy!! 

  

Způsob úhrady: 

      Platbu 4. 000,- Kč nutno složit při podání závazné přihlášky na sekretariát školy. Při odhlášení 

účastníka z KURZU/POBYTU je účtováno 30 % z celkové ceny. 

Tato částka zahrnuje ubytování,dopravu, pojištění, zapůjčení miniski, aquapark, stravu a pitný režim( 

snídaně a večeře formou švédských stolů + obědový balíček na sjezdovku, strava začíná večeří a končí 

obědovým balíčkem + svačina na cestu zpět do Jihlavy 

SKIPAS – platba až na místě Hochficht (Rakousko) v eurech 

               105 Euro + 2 Euro (vratná záloha na čip.kartu) 

Doklad o zaplacení si prosím uschovejte pro případnou kontrolu. Platba je vratná pouze při zrušení 

akce ze strany pořadatele (nenaplnění minim. počtu – kapacity)! 

S eventuálními dotazy se obracejte výhradně na učitele TV. 

  

Pojistné podmínky: 

Účastníci jsou školu pojištěni proti úrazu a škodě na majetku v rámci kurzu. 

Další ujednání: 

      Podpisem přihlášky je uzavřena smlouva mezi pořadatelem akce a účastníkem (zákonným 

zástupcem). Provede-li pořadatel před zahájením akce podstatnou změnu v kvalitě, termínu nebo v ceně, 

je povinen tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat si jeho souhlas s provedenou 

změnou. Jestliže účastník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě se 

účastníkovi vrátí uhrazená částka v plné výši, stejně tomu bude i v případě zrušení akce ze strany 

pořadatele. Pokud dojde ze strany účastníka k předčasnému ukončení účasti na akci, není náhrada 

nevyčerpaných finančních prostředků možná. 

       Za škody způsobené účastníkem odpovídají rodiče (zákonný zástupce). Všichni účastníci 

akce jsou po celou dobu povinni dodržovat Školní řád TRIVIS SŠV a VOŠ Jihlava s.r.o. a řád 

místního ubytovacího zařízení. 
odevzdat na sekretariát - zde oddělte  

 

LYŽAŘSKÝ KURZ  TRIVIS SŠV A  VOŠ JIHLAVA S.R.O. 

CENA:  4.000,-KČ ZAHRNUJE  UBYTOVÁNÍ ,  DOPRAVU ,  POJIŠTĚNÍ ,  ZAPŮJČENÍ MINI SK I ,  NÁVŠTĚVU  

AQUAPARKU ,  STRAVU A  PITNÝ  REŽIM (  SNÍ DANĚ ,  VEČEŘE  FORMOU ŠVÉDSKÝCH STOLŮ  +  OBĚDOVÝ 

BALÍČEK),  STRAVA ZAČÍNÁ VEČEŘÍ A  KONČÍ  OBĚDOVÝM BALÍČKEM +SVAČINA NA CESTU 
SKIPAS –  P LATBA  AŽ  NA MÍSTĚ  HOCHFICHT  (RAKOUSK O)V EURECH :105  EURO +  2  EURO(ZÁLOHA NA  ČIP .  KARTU)    

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

 

Příjmení: .........................................................  Jméno: ............................... Třída: .......................  

Datum narození: ..............................................  Rodné číslo: ..........................................................  

Adresa, PSČ: ................................................................................................................................  

Telefonní spojení na zák. zást: ..........................  e-mail: ..................................................................  

Účastník bude mít s sebou :            lyže                 snowboard               (zakroužkujte, prosím) 

Datum: ............................................ Podpis zákonného zástupce: ...................................................  

Podpisem přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu podmínky uvedené na horním díle přihlášky srozumitelné a bere je na vědomí. 


