POKYNY K ODJEZDU
LVK nižší gymnázium, 6. – 10. 2. 2017
Pořádající CK:

CK Pavel Hégr – ČESTYL, tel. 608 708 846

Odjezd:

v pondělí 6. února 2017 – sraz v 6:30 hod. – před Bohémou u Janáčkova divadla
odjezd v 7:00 hod., mezi 10:30 a 11:30 nástup na svah – pravděpodobně
Veitsch

Příjezd:

v pátek 10. února 2017 – předpokládaná doba příjezdu do Brna – 21:30 hod. před
Bohému u Janáčkova divadla

Doprava:

autobusem, který s námi zůstává po celou dobu pobytu – každý den se budeme
dopravovat busem na sjezdovku

Lyžařská střediska:

Rakouské Alpy, lyžařská střediska Lachtal a Kreischberg, v pondělí po
cestě jedno středisko z:
Veitsch nebo Praebichl, Gaal, Semmering, Stuhleck (dle sněhových
a klimatických podmínek)

Ubytování:

penzion v obci Pusterwald, pokoje pro 4 – 6 osob

Stravování:

plná penze (snídaně: formou švédských stolů, oběd: balíček na svah,
večeře: polévka, hlavní jídlo, salátový bufet), pitný režim (čaj, sirup)
- v penzionu možnost nákupu drobného zboží a nealko nápojů za Kč
- začínáme večeří (první den je potřeba se vybavit jídlem až do večeře)
- končíme obědovým balíčkem

Pojištění:

v ceně je balíček pojištění – obsahuje pojištění léčebných výloh, pojištění
odpovědnosti, pojištění zavazadel, úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu
(viz informace o stornu v závěru pokynů)

Cena zahrnuje: ubytování, doprava, stravování (plná penze), 5-denní skipas, komplexní pojištění,
povinné pojištění cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb.
Další náklady: pobytová taxa 1 Euro/den (vybere delegát CK na místě)

Vybavení studenta:
 CESTOVNÍ DOKLAD – občanský průkaz nebo pas + kartičku pojištěnce (nebo její
kopii)
 vhodné zavazadlo – bus parkuje přímo před penzionem
 lyže a snowboardy zabalené ve vaku
 lyžařská přilba – povinná !!!
 nejlépe voděodolné oblečení – bunda, kalhoty
 2-3 páry rukavic
 čepice
 lyžařské brýle a sluneční brýle
 jezdec na permanentku (v případě, že na čipovou kartu není v bundě kapsa)
 opalovací krém, jelení lůj na rty
 přiměřené kapesné – na penzionu a v autobuse je možné nakupovat za Kč, na
sjezdovkách za Euro

Program kurzu:
1. den (pondělí) – odjezd z Brna – příjezd do lyžařského střediska – dle výběru, následuje
lyžařský výcvik.
POZOR DŮLEŽITÉ !!! – Vzhledem k tomu, že jdeme z autobusu přímo na svah a ubytovávat se
budeme až k večeru po lyžování, je potřeba vyjet v lyžařském oblečení s dostupně sbalenou
helmou, rukavicemi, lyž. brýlemi apod.
Na vybalení lyží a převléknutí bude na parkovišti v autobusu dostatek času.
2. – 4. den (úterý – čtvrtek) – lyžařský výcvik – ráno odjezd po snídani na svah – během poledne
pauza na oběd dle potřeby, po lyžování odpoledne odjezd na penzion
5. den (pátek) – po snídani (už se sbalenými věcmi) odjezd na lyžařský výcvik (lyžujeme cca do
16:00) – po lyžování přímo odjezd do ČR
DŮLEŽITÉ!!
- pokud student užívá pravidelně nějaké léky (astma, alergie apod.), informujte, prosím, při
odjezdu některého z profesorů (v písemné formě – jaké léky a kdy je má student užívat)
- student musí před odjezdem odevzdat 2 formuláře: Poučení o pravidlech chování na akci
školy – do středy 1. 2. 2017 na studijní oddělení školy a Potvrzení o bezinfekčnosti (s datem
5. 2. 2017 nebo 6. 2. 2017) – v den odjezdu u autobusu
Pro přehlednost a úplnost informací uvádíme rovněž, jak se řeší případné storno zájezdu:
Zákazník je povinen CK zaplatit odstupné ve výši, pokud zruší účast:
41 a více dnů před poskytnutím první služby
500,-Kč /osoba
40 – 31 dnů před poskytnutím první služby
25 % z celkové ceny služeb
30 – 21 dnů před poskytnutím první služby
35 % z celkové ceny služeb
20 – 11 dnů před poskytnutím první služby
50 % z celkové ceny služeb
10 – 5 dnů před poskytnutím první služby
75 % z celkové ceny služeb
4 – 3 dnů před poskytnutím první služby
90 % z celkové ceny služeb
2 – 1 den před poskytnutím první služby
100 % z celkové ceny služeb
V případě storna ze zdravotních důvodů je 80 % stornopoplatku kryto pojištěním storna zájezdu na
základě vyřízení pojistné události.
Příklad: Pokud 4 dny před odjezdem student onemocní a kurzu se neúčastní, je povinen v co
nejkratší lhůtě písemně informovat školu s uvedením důvodu neúčasti. CK si po tomto oznámení
strhne 90% storno poplatek (viz tabulka). Na základě pojištění storna zájezdu může student
uplatňovat u pojišťovny plnění pojistné události, kde bude studentovi vráceno 80 % ze
stornopoplatku, který si CK strhla. Tato situace platí pouze v případě zrušení účasti ze zdravotních
důvodů na základě lékařského potvrzení.
Na předčasný odjezd z kurzu (úraz, nemoc, apod.) se storno pojištění již nevztahuje, protože
začalo čerpání služeb. Náhrada je možná pouze za vrácený skipas (poměrnou část ceny). Záleží
však na domluvě s lyžařským střediskem. Úraz lze samozřejmě řešit na základě úrazového
pojištění.
CK doporučuje řešit veškeré pojistné události vždy přes cestovní kancelář.

