
INFORMACE  K  ODJEZDU  NA  LVVZ 

 

Sraz před školou dne  7.3. 2022 v 8.30 hodin. Předpokládaný příjezd 13.3. 2022 mezi 13.00 – 14.00 h.  

Prosíme rodiče, aby neparkovali v ulici Primáře Kareše (příjezd autobusu). 

Pobyt začíná večeří a končí snídaní. 

Seznam věcí na LVVZ (orientační): 

Batoh (taška)  se  jmenovkou, malý batůžek. 

Lyže, hůlky (dobře svázané, opatřené jmenovkou, zkontrolované). 

Lyžařské boty, turistická obuv, domácí obuv. 

Lyžařské oblečení – zimní bunda, oteplovačky (kombinéza), svetr, mikina, oblečení na běžky 

(větrovka,tenká souprava – nebo speciální oblečení na běžky). 

Silné ponožky 3x, slabé ponožky 2x, spodní prádlo – nátělník s dlouhým i krátkým rukávem. 

Mikiny, termoprádlo, trička, pyžamo, šátek, čepice 2x, rukavice 2x, kapesníky, lyžařské brýle…   

! Bezpečnostní helmu (povinná)! 

Oblečení pro pobyt v hotelu (kraťasy, tepláková souprava apod ).      

Hygienické potřeby – mýdlo, ručník, pasta a kartáček , krém na obličej, na rty,…  

Drobné hry, blok, tužku, propisovačku, pálku na stolní tenis,atd. 

Drahá elektronika na vlastní riziko (za krádež a poškození škola neručí). 

NEZAPOMEŇ: -   kartička zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti se vybírá při odjezdu! 

                            -    léky, kapesné (cca 500 Kč) 

VŠICHNI ŽÁCI PŘINESOU POTVRZENÍ, ŽE MAJÍ  

SEŘÍZENÉ BEZPEČNOSTNÍ VÁZÁNÍ DO 2.3.2022! 

(mohou potvrdit i rodiče, pokud je vázání namontováno 

odborným servisem). 

 

                                                                                                                                     Petr Novotný 605545339 
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