Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 895, PSČ 295 01, tel: 326 771 601, mail:
gmh@gmh.cz
INFORMACE O LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU:
Odjezd:

v neděli 6. 1. 2019 ve 13:00 od gymnázia

Příjezd:

v pátek 11. 1. 2019 mezi 18:00 - 19:00 ke gymnáziu

Potvrzení o bezinfekčnosti a o seřízení lyžařského nebo snowboardového vázání bude
vybíráno u autobusu.
Bezinfekčnost vyplňují rodiče a potvrzení o seřízení vázání buď lyžařský servis, nebo opět
rodiče. Ti mohou využít formulář na zadní straně prohlášení o bezinfekčnosti.
Seznam věcí: - lyže sjezdové i běžecké
- místo sjezdových lyží mohou mít přihlášení účastníci snowboard a běžky
- lyžařskou bundu a kalhoty,šusťákovou bundu a kalhoty na běžky, teplou
čepici (kulich,
šátek), 2x rukavice, svetr, 2x teplé ponožky, 2x teplé spodní prádlo, trička,
teplákovou
soupravu nebo kalhoty na převlečení po výcviku, boty na přezutí, pyžamo
(noční košili)
- mýdlo, ručník, kartáček a pastu na zuby, krém na pleť, hřeben, brýle proti
slunci, lyžařské
brýle, provázek na sušení věcí
- společenské hry, knížku, blok, tužku
- kapesné na drobná vydání (pití navíc, pohledy, sladkosti)
- léky, náplast na puchýře, elastické obinadlo
- vosky sjezdové i běžecké + korek na roztírání, hadr na čistění skluznice,
odstraňovač starých vosků
- 1 250 Kč na vleky
- lyžařskou přilbu (je potřeba myslet na své zdraví a na ochranu hlavy si vzít
vlastní nebo půjčenou
přilbu)
- kartu zdravotní pojišťovny
Adresa: Ludvíkova bouda, Zvonečková 108, Janské Lázně

Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ...................................
bytem .................................................................................., ani jiným osobám, které s ním žijí ve
společné domácnosti, karanténní opatření a že též mi není známo, že by v posledních týdnech přišlo
moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom /a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo
pravdivé. Při vážném onemocnění nebo z jiných závažných důvodů zajistím odvoz domů.
Toto prohlášení nesmí být starší než jeden den!
......................................
dne

..................................................
podpis rodičů / zákon. zástupce

Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné
závažné skutečnosti o zdravotním stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost (například alergie,
trvalé užívání léků apod.). Nezapomeňte prosím na zdravotní průkaz pojištěnce a léky s návodem
k užívání.
Pojištěno u zdravotní pojišťovny:
Telefonní spojení na rodiče:
Trvalé užívání léků:
Alergie:

PROHLÁŠENÍ O DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU LYŽÍ
Prohlašuji, že můj syn – dcera
má sjezdové lyže - běžecké lyže - snowboard v dobrém technické stavu.
V

dne

podpis jednoho z rodičů

