ALPY 2019
výběrový lyžařský zájezd
Kdy: 13.-15. 12. 2019 (odjezd ve čtvrtek 12.12. ve večerních hodinách)
Kam: Saalbach (v Rakousku blízko Zell am See)
Kdo: studenti (15 let a výš), bývalí studenti a přátelé školy
Dozor: Bendlová, Černý, Dohnal
Přihlášky: vyzvednou u prof. Bendlové, odevzdat zpět
s potvrzením o zaplacení (u pí. Šípkové) do 4. 10. 2019
Pozor: počet míst omezený!!!

Cena: 3 000 Kč (cena je kalkulována na 30 studentů, s každým dalším se
zájezd stává levnějším, zájezd organizujeme samostatně, nejede se s cestovkou)
- v ceně je doprava, ubytování a polopenze

Další náklady: 3 denní permanentka za cca 65€
Platba: celá částka bude zaplacena do 4. 10. 2019 v hotovosti či převodem
číslo účtu:

128500207/0100

variabilní symbol:

číslo studenta nebo prvních 6 číslic RČ

specifický symbol:

2

poznámka:

do poznámky uvést jméno účastníka

Další informace:
Lyžařské středisko Saalbach – Hinterglemm – Leogang - Fieberbrunn s 270 km propojených
sjezdových tratí, 70 lanovkami, snowparky a freeride parky, právem patří mezi nejlepší
rakouské lyžařské oblasti. Ať nastoupíte do střediska v Leogangu, Vorderglemmu,
Fieberbrunnu, Saalbachu nebo v Hinterglemmu, můžete se pohodlně pohybovat po celém
areálu. Tato oblast nabízí pro každého něco, pro mírně pokročilé jsou připraveny široké
mírné svahy, dobří lyžaři budou nadšeni z krásných dlouhých středně těžkých a těžkých
sjezdů. Mezi nejnáročnější a nejhezčí patří samozřejmě tratě, na kterých se v roce 1991 jelo
mistrovství světa a na kterých se jezdí Světový pohár – tj. černá trať č. 15 a červená č. 13,
které najdete nad Hinterglemmem, obě vedou z vrcholu Zwölferkogel. Lahůdkou pro dobré
lyžaře je černý 4 km dlouhý sjezd z vrcholu Schattberg-Ost do Saalbachu. Velkou výhodou
tohoto nádherného střediska je dobrý systém umělého zasněžování, které pokrývá 90%
všech sjezdových tratí. Pokud do střediska zavítáte na začátku nebo na konci sezony, najdete
zde hlavní tratě perfektně zasněžené a upravené. Středisko každým rokem investuje do
vybavenosti a renovace lanovek a zlepšování služeb. Celkově příjemnou atmosféru dotváří
na 60 stylových hospůdek i větších restaurací, které jsou rozmístěné po celém areálu.
Ubytování: Gasthof v centru Maishofenu. Snídaně je formou jednoduchého bufetu, večeře
formou menu o 3 chodech. Pokoje pro studenty jsou 2-4 lůžkové, sociální zařízení společné
Cesta: odjezd v pátek 14. 12. ve večerních hodinách, sobota – pondělí lyžujeme, v pondělí po
lyžování cca kolem 17. hodiny odjíždíme zpět do ČR, vždy stíháme poslední metro před
půlnocí
Storno: po zaplacení již storno není možné, účastník si za sebe může najít náhradu
Pojištění: každý účastník si cestovní pojištění zařizuje sám, před odjezdem bude
zkontrolováno u všech účastníků
___________________________________________________________________________

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Prohlášení
Souhlasím, aby se můj syn/má dcera ........................................................... narozené/ho .....................................
zúčastnil/a od 15. do 17. 12. 2018 výběrového lyžařského zájezdu do Rakouska – Saalbach.
■Zároveň prohlašuji, že mi nejsou známa žádná zdravotní omezení, která by nedovolovala mému
synovi/ mé dceři se uvedené akce zúčastnit.
■ Sdělení pedagogickému dozoru o případných zdravotních omezeních:
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dále prohlašuji, že nejeví známky akutního onemocnění a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem
nepřišel/šla do styku s fyzickou osobou nemocnou infekční nemocí nebo podezřelou z nákazy a nebyla mu/jí
nařízena karanténní opatření.
Dále také prohlašuji, že lyže/snowboard jsou v pořádku a bezpečnostní vázání je seřízené.
V Praze ………………………………………

……………………………
podpis rodičů

