Hory 2016 - neděle 24.1.2016 – pátek 29.1.2016
odjezd: neděle v 9.00 hod od školy – příjezd: pátek 11.30 – 12.00 hod
52 míst – obsazeno (40 + 2 přistýlky 1 budova, 10 lůžek 2. budova)
náhradníci – Jirka Hvězda ml., rodiče, kteří mohou jen na část: paní Hladíková, paní
Vyleťalová, pan Vít, pan Lán, paní Vosáhlová
(plánujeme osobní konzultaci, zda je možné umístit některé dobrovolníky na karimatku (paní
Hvězdová, paní Burešová, pan Lipovský, pan Vít) – pak by se uvolnilo místo pro náhradníky, vše ale
záleží na dohodě s provozovateli hotelu  vyrešíme operativně těsně před odjezdem)
38 dětí – 12 prvňáků, 5 druháků, 14 třeťáků, 4 čtvrťáci, 3 páťáci
11 rodičů + 3 pedagogové = 14 dospělých
Cena celkem: ubytování 2 000 Kč + 250 Kč autobus (nejméně však 45 osob)
záloha za vleky 1500 Kč
prosíme Vás tímto, abyste upřednostnili dopravu autobusem, aby se cena již nenavyšovala
s sebou k autobusu přineste pro každou osobu 2 ks obálek: 1) 1 250 Kč doplatek
2) 1 500 Kč záloha na vleky
A prosíme řádně popsat.  Je to opravdu důležité pro každou osobu zvlášť, i pro dospělé, usnadní
nám to hospodaření tam. Děkujeme za pochopení.
Dále prosíme, abyste informovali své třídní učitele, pokud Vaše dítě bude stát na tomto pobytu na
lyžích poprvé, a další informaci pokud byste z nějakých důvodů nemohli nebo nechtěli jet
autobusem a za třetí zda máte zájem, aby se jelo i na běžkách.
Jako vedoucí malých skupinek lyžařů počítáme s těmito rodiči: paní Hvězdová, pan Lipovský, pan
Jičínský, paní Adámková, pan Adámek, paní Jouklová, paní Králiková a všechny tři paní učitelky
Hledáme nějakého dobrovolníka, kdo se ujme pokladny a denního vyúčtování za lyžování?!
S sebou: 2x věci na lyžování (či pobyt ve sněhu) jinak dle uvážení – klasika – přezůvky,
spodní prádlo, ručník, zábava, … (pokud máte, tak vysoušeče do bot)

hygiena,

Lyže – nepotřebujete doklad, že jsou seřízené, ale určitě je nechte seřídit odborně!
Lopaty či jiná pojízdná náiní vítány… 
Prosíme o nějaké sponzorské dary na odměny – čokoládky, perníčky, tužky, drobnosti, …
Nebojte se, vysvědčení rozdáme v pondělí 1.2.2016!
Jakmile budete vědět že nemůže někdo z Vás jet, prosím dejte to vědět co nejdříve, ať můžeme
s touto informací dále nakládat!
Moc děkujeme.

