
Vážení rodiče,  

 

v termínu 24. 1. – 30. 1. 2023 proběhne lyžařský kurz v Rakousku (oblast východní Tyrolsko – město 

Lienz se skicentry Zettersfeld a Hochstein). Lyžařský kurz je pořádán ve spolupráci s CK ACTIVE GUIDE, 

s.r.o.  

Cena kurzu je 8 500,- Kč. V ceně kurzu je zahrnuta doprava na místo včetně každodenního převozu do 

místa lyžování a zpět, ubytování (4 noci), 5 denní skipas, polopenze (1. den se začíná večeří, poslední 

den se končí večeří), základní služby delegáta, pojištění CK proti úpadku (na tyto položky se vztahují 

Všeobecné podmínky prodeje a storno podmínky CK najdete na http://www.activeguide.cz/smluvni-

podminky.htm). 

Cena dále obsahuje cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu (podmínky doplníme v dohledné 

době, případný přeplatek bude vrácen po kurzu).   

Obědy si platí každý žák samostatně v restauraci ve skiareálu (cca. 55 až 65 Euro za celý pobyt). 

Zálohu 5 000,- Kč uhraďte do 20. 10. 2022, doplatek ve výši 3 500,- Kč do 20. 12. 2022.  

Platby na účet školy, číslo 51-4867630257/0100, do zprávy pro příjemce prosím zapište jméno a 

příjmení dítěte a LVK 2023 (např. Petr Novák LVK 2023).  

V současné době neplatí žádná opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 (žádné zásadní už ani 

neočekávám). 

  

 

zde odstřihněte a vyplněné odevzdejte do sborovny školy  

 

Závazná přihláška na LVK a zároveň souhlas zákonných zástupců s výjezdem do zahraničí.  

Souhlasím s výjezdem mého syna/dcery ……………………................…………… žáka/žákyně třídy ……………. 

na lyžařský kurz, který se uskuteční v termínu 24. 1. - 30. 1. 2023 v Rakousku (východní Tyrolsko – 

okolí Lienzu). 

Svým podpisem zároveň stvrzuji, že jsem se seznámil/a se Všeobecnými podmínkami prodeje CK a se 

storno podmínkami CK.  

Na kurzu bude žák/žákyně:  lyžař  - snowboardista  (nehodící škrtněte)  

 

V ………..........……… dne ……………   Podpis zákonných zástupců ………………………………………. 

  

http://www.activeguide.cz/smluvni-podminky.htm
http://www.activeguide.cz/smluvni-podminky.htm


 
Místo: Východní Tyrolsko, okolí města Lienz, u 

italských hranic. Střediska se rozkládají na svazích 

největšího rakouského pohoří Vysoké Taury v 

blízkosti nejvyšší hory Rakouska - Grossglockner 

(3798 m).  
Střediska: Lyžovat můžete každý den v jiném středisku 

na celkem 310 km sjezdových tratí ve střediscích Sillian, 

Zettersfeld, Hochstein, St. Jakob, Mölltalský ledovec nebo 

Großglockner Skiareně Matrei – Kals 

 

Ubytování: Gasthof Leisacherwirt je situován na kraj 

města Lienz, leží v blízkosti skiareálu. K dispozici jsou 

jedno až čtyřlůžkové pokoje se sociálním zařízením a 

televizí. Bezdrátové připojení k internetu je také zdarma. 

Ubytovací kapacita je vzdálena 5 minut jízdy od středisek  

Zettersfeld  a Hochstein a do 30 min. k výše jmenovaným 

lyžařským oblastem. 

  

   

 

 

Termín: 24.1. - 30.1. 2023 (odjezd 24.1. večer, návrat 30.1. v brzkých ranních 

hodinách) 

        

 

 

 

http://www.skifidelity.at/sillian-hochpustertal/,
http://www.lienzerbergbahnen.at/
http://www.bergbahnen-stjakob.at/
http://www.skifidelity.at/moelltaler-gletscher/
http://www.gg-resort.at/

