
Jednodenní lyžařský zájezd 2023 
 

Místo konání:   Skiareál Plešivec 

Pstruží, 36301 Merklín 

 

Datum konání:   16.2.2023 (čtvrtek) 

 

Cena:     750 Kč (v ceně zahrnutá doprava a skipas) 

 

Odjezd:    7:00 hodin od recepce školy  

 

Plánovaný příjezd:   v odpoledních hodinách cca 18:00 k recepci školy 

 

Doprava:  Doprava:    zajišťuje firma p. Břízy – telefon: 603 789 303 

   

Počet žáků:   maximálně 46 žáků 

 

Vedoucí zájezdu:  Bc. Marek Maršoun, telefon: 739648339 

 

Základní náplň zájezdu: 

  

• Lyžování  

• Snowboarding  

 

Dne 16.2. pořádá škola jednodenní lyžařský zájezd do Skiareálu Plešivec, Krušné hory. Zájezdu 

se mohou zúčastnit žáci ze všech tříd. Kapacita zájezdu je omezena na 46 žáků. Přihlášky budou 

přijímány do naplnění maximální celkové kapacity. Celková doba lyžování bude cca 6 hodin. 

V den odjezdu se žáci dostaví před vrátnici školy 15 min před plánovaným odjezdem autobusu. 

Návrat je plánován přibližně v 18:00 hodin na stejné místo. 

 

Marek Maršoun, Bc.  Vedoucí zájezdu, dohled snowboard 

Zdeněk Košál, Bc.  Dohled – sjezdové lyže 

Karolína Matějovská Mgr,  Dohled – sjezdové lyže  

Daniel Hoskovec Mgr. Dohled – sjezdové lyže 

S sebou přineste: kartičku zdravotní pojišťovny + platný doklad totožnosti 
 

Povinná výstroj:  

• Lyžařská přilba  

• Lyžařská výbava 

• Ochrana páteře na snowboard 

• Rukavice 

 

Důležité 

Lyžařské vybavení by mělo být řádně servisované, škola nezodpovídá za neseřízené lyže a 

případné následné zranění. 

 

Vedoucí kurzu zajistí kontrolu vybavení před odjezdem. Bez příslušného vybavení se nebude 

moci žák zájezdu zúčastnit.  
 

Ve Stochově dne 2.2.2023   Bc. Marek Maršoun – vedoucí zájezd 



Lyžařský zájezd 2022/2023 

 

Souhlasím, aby se můj syn/má dcera …………………………………….., ze třídy ……… 

zúčastnil/a  lyžařského zájezdu dne 16.2. 2023. Souhlasím a prohlašuji, že částku ve výši  

750,- Kč uhradím do 13. 2. 2023.  

 

      

V ………………………    Podpis zákonného zástupce a telefon 

 

 

       ….…..…………………………………. 

 

 

Platbu proveďte přes platební portál na webové stránce školy na účet č.: 387012339/0800, 

případně zaplaťte v hotovosti v pokladně na ekonomickém oddělení. Platbu zašlete nejpozději 

do 13. 2. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tel.: +420739648339 

            e-mail: marsoun@ssars.cz        

             Bc. Marek Maršoun  

               vedoucí zájezdu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


