Lyžařský výcvikový kurz
Termín konání LVK:
4. – 9. 2. 2019
Ubytování:
Rekreační chata Stará škola
Kunčice 26
788 32 Staré Město p. Sněžníkem
mail: chatakuncice@gmail.com
www.staraskola.eu
Potřeby na lyžařský kurz:
- Sjezdové vybavení - teplá bunda, lyžařské kalhoty
- Běžecké vybavení - šusťáková souprava (tenká) nebo speciální oblečení na běžky
- Běžecké oblečení a tenisky na ranní rozcvičku
- Lyžařská přilba
- Lyžařské brýle
- Sjezdové lyže, hůlky a sjezdová obuv (možnost půjčit ve škole)
- Snowboard a obuv na snowboard
- Běžky, běžecké hůlky a běžecká obuv (možnost půjčit ve škole)
- Zimní čepice
- Zimní rukavice, rukavice na běžky
- Brýle proti slunci
- Silné ponožky nebo podkolenky
- Oblečení na chatu
- Pyžamo
- Pantofle – do vnitřních prostor chaty
- Psací potřeby
- Hygienické potřeby včetně krému na obličej
- Krém na ruce - nejlépe modrá indulona
- Hudební nástroj
- Léky!!!
Zapůjčení lyžařského vybavení na místě:
Informace týkající se možnosti zapůjčení lyžařského vybavení v místě pobytu směřujte na
provozovatele chaty p. Jan Verner tel. č. 776 577 393. Vybavení na lyže nebo snowboard je
lépe rezervovat předem!!
Řádně zabalené lyžařské vybavení označené visačkou se jménem žáka, lze do pátku 1. února
přivést do školy. Ze školy bude převezeno školním autem na chatu Stará škola.

Doprava
Doprava na LVK je zajištěna vlakem. Vlakové spojení s možností přistoupení bude uvedeno
níže, v jízdním řádu IDOS.
Pro všechny žáky bude zakoupena společná jízdenka z Uherského Hradiště do Starého Města
p. Sněžníkem.
Žáci mají možnost přistoupit i v jiné stanici ve směru jízdy vlaku. V tomto případě informují
školu o místě nástupu do vlaku, zároveň si hradí jízdné do místa přistoupení do vlaku.
Žáci mají možnost využít vlastní dopravu. V tomto případě je nutné informovat školu o
způsobu dopravy. Příjezd na chatu však nesmí být později, než do jedné hodiny.
Předpokládaný návrat z LVK bude v 14:40 hodin na vlakové nádraží v Uherském Hradišti.
Každý bude nejpozději 15 minut před odjezdem vlaku přítomen na vlakovém nádraží.
Trasa vlakového spojení směr Staré Město p. Sněžníkem:

Stanice ve směru Staré Město p.Sněžníkem - na kterých lze přistoupit:

Trasa vlakového spojení směr Uherské Hradiště:

Stanice ve směru Uherské Hradiště - na kterých lze vystoupit:

Místo pobytu

