
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, 

  B. Dvorského 1, příspěvková organizace 
 

Základní škola a mateřská škola B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava – Bělský Les 

 

 

Vážení rodiče, 

     naší základní škole se opět povedlo pro letošní školní rok 2022/2023 získat příspěvek z Fondu pro děti 

ohrožené znečištěním ovzduší na realizaci 14-ti denního ozdravného pobytu. Škola bude pořádat lyžařský a 

snowboardový kurz, který se uskuteční v termínu 12. - 25. 3. 2023 (neděle-sobota). Ubytováni budeme v 

Chatě Kazmarka v Karlově pod Pradědem. Kurz bude zaměřen kromě výuky základů lyžování nebo 

snowboardingu také na turistiku. Lyžařský výcvik bude probíhat ve Ski Aréna Karlov.  

- Celková cena 14-ti denního kurzu je 16.400,-Kč. Cena po odečtení příspěvku je 10.400,- Kč a 

zahrnuje dopravu, ubytování s plnou penzí, skipas a doprovodný program. V ceně je i rezerva pro možnost 

konání výletu a dalšího doprovodného programu, který bude určen na místě pobytu. V případě nevyužití celé částky bude 

zbylá část po ukončení kurzu vrácena zpět.    

Platba 

Na výběr máte dvě možnosti platby  

1) Platbu 10.400,-Kč bude možno provést najednou v termínu od 1.2. do 6.2. 2023.  

2) Platbu je možnost rozdělit na dvě splátky.  

- První splátka 5. 400,- Kč musí být zaplacena v období od 1.2. do 6. 2. 2023. 

- Druhá splátka 5. 000,- Kč musí být zaplacena v období do 3.3. do 7. 3. 2023.  

Při odhlášení z kurzu po 26. 2. 2023 bude účtován storno poplatek ve výši 2.000,-Kč, (v případě, že 

odhlášený žák bude nahrazen náhradníkem, storno poplatek se ruší). V případě zrušení kurzu 

z epidemiologických důvodů (plošné nařízení MŠMT, MZ nebo krajské hygieny) se vrací celá částka a není 

účtován žádný storno poplatek. 

 

     Platba bude provedena na bankovní účet školy 91132761/0100 a bude identifikována podle  

identifikačního čísla (variabilního symbolu), které bude žákům přiděleno po odevzdání závazné přihlášky. Do 

zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno, příjmení a třídu žáka pro snadnější kontrolu platby. 

     Pro žáky, kteří nemají potřebnou lyžařskou nebo snowboardovou výbavu, může škola zprostředkovat 

zapůjčení kompletního vybavení (helma, boty, hole, lyže/snb) za 550,-Kč nebo jejich částí jen helma 50,-Kč, 

jen chránič páteře 50,-Kč od společnosti SOVA SKI, která vybavení doveze před odjezdem přímo do školy. 

Platit se bude hotově při převzetí vybavení. V případě zájmu o tuto nabídku prosím vyplňte formulář pro 

zapůjčení vybavení, který obdržíte po odevzdání přihlášky.     

     Před odjezdem na lyžařský kurz každý žák odevzdá vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti, prohlášení 

zákonných zástupců a zdravotní dotazník.     

                                                                             Mgr. Petr Tomis 

                                                                                                                          vedoucí lyžařského kurzu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Závazná přihláška na ozdravný pobyt - lyžařský kurz  

od 12. - 25. 3. 2023 Chata Kazmarka  
Jméno Příjmení: 

Třída: 

Dieta:                                                         Výběr kurzu (zakroužkuj) 

 

Lyže                            Snowboard 

 

    Datum:                                                                               Podpis zákonného zástupce:  


