Základní školní lyžování žáků s tělesným postižením (KAT/IMON)
Termín konání kurzu:
18. 1. – 22. 1. 2021
Místo:
Loučná nad Desnou; přímo u konečné zastávky vlaku Kouty nad Desnou, kousek od zastávky autobusu.
Lyžovat budeme ve Ski areálu Kareš.
Očekávaný příjezd:
18. 1. 2021 v 9:00 – hod. na Hotel Dlouhé Stráně v katastru obce Loučná nad Desnou
(část Rejhotice).
Nevíme, zda již budou volné pokoje, ale bude možné převlečení ve společenské místnosti) se
přesuneme do Skiareálu Kareš.
Ukončení:
22. 1. 2021 v odpoledních hodinách
Způsob ukončení: praktická a teoretická zkouška.
Doprava:
Každý účastník kurzu se dopravuje do místa konání kurzu sám na vlastní náklady. Možno dopravit se
autem – parkoviště u hotelu. Možnost dopravit se vlakem – nádraží (konečná zastávka) těsně pod
hotelem (cca 200 m). Možnost dopravit se autobusem – zastávka cca 500 m od odbočky pod hotelem.
Ubytování:
Hotel Dlouhé Stráně - horní budova.
Cena kurzu:
2 800 Kč: Ubytování (polopenze), vybavení (monoski), studijní materiály, kniha, instruktor a vlek (v
případě nepříznivých sněhových podmínek nutnost doplatit jízdné na vleku kvůli změně areálu).
2 800 Kč na účet: 19-1096330227/0100, variabilní symbol: 99510803
Poznámka pro celoživotní vzdělávání:
1 000 Kč: licence (není podmínkou pro splnění předmět a není součástí tohoto kurzu, je hrazena
v systému celoživotního vzdělávání)
Přihlášení a způsob úhrady licence:
1 000 Kč: portál CŽV (přihlášení, info o platbě přijdou emailem)
https://czv.upol.cz/czv_programs/czv_prog-ftk/
Základní školní lyžování žáků s tělesným postižením – kód T9KL01
Povinné vybavení:
Lyže sjezdové (pokud možno krátké), lyžařská přilba, brýle pro sjezdové lyžování, teplé oblečení a dobré
zimní boty (pro jízdu v monoski).
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu:
Je potřeba mít jednu z licencí (např. instruktor školního lyžování, licence instruktor lyžování)
nebo absolvovaný předmět s výukou sjezdového lyžování s klasifikací A, B, C (dle nového klasifikačního
systému).
Další informace: Radka Číháková, radka.cihakova@upol.cz nebo Ondřej Ješina, ondrej.jesina@upol.cz

Závazná přihláška na kurz KAT/IMON
V Loučné nad Desnou ve dnech 18. 1. – 22. 1. 2021
Přihlašuji se závazně na povinný zimní výcvikový kurz, který pořádá Katedra APA, FTK UP
v Olomouci.
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že případná změna rozhodnutí nebo neúčast na kurze,
podléhá od této chvíle penalizaci.
Přihlášku zašlete buď elektronicky na renata.koliskova@upol.cz nebo doneste osobně na
sekretariát katedry aplikovaných pohybových aktivit.

Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………
Ročník: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email: ......................................................................................................................................................
Dietologické požadavky; jiné speciální potřeby: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Souhlasím, aby fotodokumentace a videodokumentace pořízené na kurzu mohla být zveřejněna na
webových stránkách FTK UP v Olomouci, www.apa.upol.cz nebo použita ke vzdělávacím a
propagačním účelům.

V Olomouci dne ………………………………………

………………………………………………………..
podpis

