Odborné učiliště a Základní škola, KŘENOVICE
752 01, Křenovice
č.p. 8
IČO 00842800

Informace k lyžařskému výcvikově vzdělávacímu kurzu (LVVK)
ve školním roce 2018/2019
Vážení rodiče,
ve školním roce 2018/2019 se Váš syn/dcera zúčastní v měsíci únoru lyžařského výcvikově
vzdělávacího kurzu, který se uskuteční v termínu 24.2. – 2.3.2019 na chatě Lucka na Malé
Morávce – Horním Václavově. Tento týdenní kurz je součástí povinného školního vyučování
žáků 1. ročníků v rámci školního vzdělávacího programu.
Omluveni z účasti na kurzu mohou být pouze žáci ze:
- zdravotních důvodů (lékařem)
- závažných rodinných důvodů
V případě zájmu se mohou účastnit i žáci vyšších ročníků.
Cena kurzu:

3.300,- Kč
(doprava, ubytování, strava - plná penze, skibus, vleky)

Místo konání kurzu:

Malá Morávka – chata Lucka

Termín:

24.2. - 2.3.2019

Termín platby:

2.000,- Kč - do 30.11.2018
1.300,- Kč - do 20.1.2019
lze zaplatit v hotovosti nebo na účet: OU a ZŠ Křenovice: Česká spořitelna 3702248389/0800
variabilní symbol - rodné číslo po lomítko (prvních 6 čísel)
při placení převodem uveďte prosím do poznámky příjmení dítěte!
Na výpomoc při uhrazení příslušné částky lze požádat o příspěvek u Vašeho zaměstnavatele,
popřípadě příslušný sociální odbor – potřebné dokumenty vystaví p. uč. Pospíšilová.
Výzbroj: carvingové lyže, lyžařské boty a oblečení je možno zdarma zapůjčit na OU Křenovice
Zde odstřihněte a vraťte do školy

Závazná přihláška (vraťte nejpozději 15.12.2018 do školy)
Souhlasím s účastí mé dcery/syna
………………………………………..
jméno, příjmení

na LVVK. Částku 3.300,- Kč uhradím ve stanoveném termínu.
V …………………………… dne …………………….

…………………………………………
podpis rodiče

Nesouhlasím s účastí:
důvod: ……………………………………………………..

…………………………………………
podpis rodiče

Na základě ustanovení čl. 2 odst. 1) vnitřní směrnice č. 43 – LVVK Odborného učiliště a ZŠ, Křenovice 8, č.j. OUKR/312/2018
ze dne 15.3.2018 účinné od 25.5.2018, si škola vyhrazuje právo na účtování storno poplatku ve výši poměrných nákladů na
dopravu, pokud se žák bez omluvy nezúčastní kurzu nebo se odhlásí bez uvedení vážných důvodů.
Telefon
Fax

581 769 045, 581 769 059
581 769 059

Mobil

607 943 000

krenovice@kejnet.cz
www.oukrenovice.cz

Česká spořitelna, a.s.
3702248389/0800

