
LYŽOVÁNÍ V KAŠPERSKÝCH HORÁCH S ANA
leden - únor 2012

- Informace a závazná přihláška -
______________________________________________________________________

INFORMACE – ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ
1. Vyberte si, zda chcete využít lyžařské školy, nebo budete lyžovat sami.
2. Vyberte si, zda pojedete na všech uvedených 7 dnů, nebo na jednotlivé předem vámi vybrané dny. NUTNO  

PŘEDEM REZERVOVAT!
3. Přihlášku a zálohu pošlete co nejdříve, nejdéle však do 23.12.2011.
4. V případě  nemoci  nebo  zrušení  ze  strany  přihlášeného  je  nutné  za  sebe  najít  náhradu,  pokud  nebudou 

v Akademii nadání o. s. (dále jen ANA) přihlášeni náhradníci (základní cena se nevrací, cena za permanentku 
ve většině případů ano, cena za oběd ano).

5. Úrazové  pojištění  a  odpovědnostní  pojistku  si  musí  každý  zařídit  a  uhradit  sám.  V případě  zájmu  ANA 
spolupracuje s pí. Průchovou z Allianz pojištovny, která pojistnou smlouvu připraví a přinese do ANA.

6. Všichni musí mít seřízené a odpovídající vybavení – za vše odpovídá každý účastník sám.
7. Do lyžařské školy je nutné mít lyžařskou helmu (měl by jí mít každý i mimo školu).
8. Děti  do  6  let  musí  mít  s sebou dozor  dospělé  osoby,  která  během výuky dítěte  může  lyžovat  (jedná  se 

o obstarání WC, případné převlečení apod.).
9. Děti starší 6 let mohou jet sami, ANA však zajišťuje dohled pouze při cestě tam a zpět a v době obědové 

pauzy v lyžařské škole (12 -14 h).
10. ANA nepřebírá odpovědnost za dítě ani za škody způsobené jím na majetku či zdraví. 
11. V případě potřeby ANA zajistí servis vybavení nebo lékařské ošetření, které zpětně vyúčtuje rodičům.
12. Osoby lyžující  bez výuky musí  být schopny se postarat samy o sebe (oblečení,  jízda na sjezdovce, vleku 

apod.).
13. Autobus je vypraven pro potřeby ANA a bude přístupný mezi 12 a 14 h na parkoviště hned pod sjezdovkou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘIHLÁŠKA

Závazně přihlašuji 
1. jméno a příjmení………………………………….…………….……datum narození…………………
2. jméno a příjmení…………………………………….………….……datum narození…………………
3. jméno a příjmení………………………………………………..……datum narození…………………
4. jméno a příjmení……………………………………….……….……datum narození…………………

A. osoby uvedené pod čísly …………..na lyžařský výcvik v počtu dnů ……s lyžařskou školou.
 lyže    X    snowboard (zaškrtněte vaši volbu)
 úroveň dovednosti (kategorie dle lyžařské školy  )

a) neumím
b) umím zastavit
c) umím zastavit a jezdit na vleku sám/a

B. osoby uvedené pod čísly ………..…..na lyžování bez výcviku v počtu dnů (+ vybrané termíny)

……………………………………………………………………………………………………
Platba (vyplňte dle vašeho výběru):
Základní cena (bez permanentky, oběda, pojištění)…………………………………………
Permanentka navíc ANO x NE……………………………………………………….……..
Oběd navíc ANO x NE………………………………………………………..……….…….
Pojištění úraz a odpovědnost ANO x NE………………………………………..…………..

Souhlasím s podmínkami stanovenými ANA a plně jim rozumím. Toto stvrzuji svým podpisem.

V Plzni dne……………………………… Podpis…………………………………………..


