
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 
 

 

Sraz: pátek 14. 2. 2020 v 18:00 u klubovny 

  

Návrat: neděle 16. 2. 2020 mezi 18 – 19 hodinou (děti rozvezeme domů)  

 

Co nás čeká: dva dny lyžování (na Klínovci nebo v německém Fichtelbergu), aquapark Jáchymov, Meeres 

aquarium am Fichtelberg (pokud budeme lyžovat na Fichtelbergu), hry  

 

Cena: 2000 Kč (v ceně doprava, ubytování, pojištění, strava, vstupné do aquaparku, vstupné do aquaria, dvoudenní skipas, režie)  

 

Co s sebou: oblečení a obuv dle aktuálního počasí; na lyžování: řádně seřízené lyže s vázáním, lyžařské 

boty, lyžařská přilba, lyžařské hůlky, lyžařské brýle, sada oblečení na lyže (vysoké ponožky, lyžařská bunda, 

lyžařské kalhoty, lyžařské rukavice); plavky; ručník; sprchový gel; kartáček a pasta; přezuvky; náhradní 

ponožky a spodní prádlo; spacák; pití a svačina na cestu; originál kartičky ZP; cestovní doklad; kapesné 

(doporučujeme cca 5 Eur + 200 Kč); děti do 150 cm podsedák.  

 
V místě je možné zapůjčit lyžařský komplet vč. přilby: 680 Kč (Klínovec) nebo 31 Eur (Fichtelberg) na dva dny. 

 
Dítě na akci prosím přihlaste na mailu roman@lagunino.cz nebo na čísle 605757026 nebo odevzdáním 

přihlášky do 10. 2. 2020.  

Akce se uskuteční pouze, bude-li v provozu ski areál Klínovec nebo Fichtelberg! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška na Lyžařskou výpravu 14. – 16. 2. 2020 

 

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………… Datum narození: ………………………………  

 

Kontakt na zákonného zástupce: ………………………………………………  

 

Dítě k plavání: potřebuje plavecké pomůcky – nepotřebuje plavecké pomůcky 

 

Jaký je dítě lyžař: na lyžích bude stát poprvé – již lyžovalo – lyžuje již dlouhou dobu 

 

Zdravotní omezení a užívané léky:  

 

 

Svým podpisem souhlasím s přepravou výše jmenovaného dítěte soukromým osobním automobilem. 

Svým podpisem stvrzuji, že dítě má řádně seřízené bezpečnostní vázání lyží.  

 

Datum:       Podpis zákonného zástupce: …………………………………………… 
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