
 
Informace k odjezdu MŠ VESTEC 

Vážení rodiče, 
děkujeme Vám zá zájem o projekt Hravé lyžování. Pro hladký průběh kurzu prosíme věnujte pozornost uvedeným 
informacím: 
 
Termín kurzu:    5.- 9.2.2018 odpoledne 
Přistavení autobusu první den:  12.20 
Návrat k budově MŠ:    15.45 (v závislosti na dopravě apod.) 
 
V den odjezdu přineste k autobusu: 
- lyžařskou obuv, namazané a zkontrolované lyže (pokud nemáte objednanou půjčovnu v místě konání kurzu)  
- Bez hůlek!     
- přilbu: pokud dítě vyžaduje vlastní (pro všechny děti máme zdarma k dispozici přilby k zapůjčení) 
- lyžařské brýle: pouze v případě, že je dítě na brýle zvyklé (sluneční brýle  jsou z důvodu bezpečnosti zakázány!) 
Podstatné je viditelné podepsání (jméno + škola) lyží, bot, přilby, brýlí nejlépe lakovým fixem.  
Je  omyvatelný acetonem,  takže lze použít i na věci zapůjčené.   
Koordinátorka si u busu veškerou výbavu od Vás převezme a přerozdělí do našich tašek.  
 
Poslední den kurzu:  
- rodiče si vyzvednou lyžařské vybavením po příjezdu busu u autobusu. Uskladnění lyží ve škole lze pouze po 
dohodě s pedagogem školy a Organizátor za ně již nenese zodpovědnost. 
 
Vybavení malého lyžaře:   
Dítě odjíždí od školy v teplém nepromokavém oblečení včetně rukavic, čepice nebo kukly, přizpůsobenému 
aktuálnímu počasí. Dohlédněte, aby nevozilo nadbytečné svršky, hračky a sladkosti! ( Upozornění pro děvčátka: 
sponky a copánky mohou pod přilbou tlačit – přizpůsobte úpravu vlasů situaci. U čepic pozor na bambule, pod 
přilbu se nevejdou.)  
Chcete-li dát dítěti náhradní rukavice a ponožky – předejte je v igelitové tašce (podepsané celým jménem včetně 
názvu školy) paní učitelce před autobusem! - Prosíme: nedávejte dětem z MŠ batůžky!!!! 
 
Jídlo a pití: 
V areálu bude po celou dobu k dispozici teplý čaj. V polovině výuky je plánovaný čas na svačinu, kterou 
zajišťujeme  z MŠ.  
 
DŮLEŽITÉ:  
Pokud došlo u vašeho dítěte ke zdokonalení lyžařských dovedností – prosíme informujte nás o této 
skutečnosti pomocí přihlašovacího systému. Systém bude uzavřen 3 pracovní dny před konáním kurzu a změny 
pak již nebudou možné.  
Stejně tak učiňte v případě, že máte objednané lyžařské vybavení z půjčovny a u Vašeho potomka došlo ke 
změnám váhy, výšky či velikosti nohy. 
 
Účast rodičů:  
Rodiče se v průběhu konání kurzů mohou přijet podívat, ovšem je na zvážení- zda jejich přítomnost nerozptýlí 
pozornost malého lyžaře. Nevstupují do dětského parku ani do prostor určených k odpočinku a přezouvání dětí. 
Minizávody probíhají v celém bloku výuky poslední den, společně se slavnostním vyhlášením. 
Neodvádějte prosím děti dříve, neodnášejte jejich lyžařské vybavení ze sjezdovky. Před vyhlášením se děti ve 
stanu přezouvají a následně vrací na svah. Instruktoři veškeré vybavení připraví před stan. 
Po slavnostním vyhlášení je pak možné si lyž.vybavení odebrat.  
 
 

Na všechny účastníky  se těší organizátorka Mgr.Pavla Novotná  
ve spolupráci se Ski areálem a lyžařskou školou Chotouň Jílové u Prahy. 

 


