
CHLAPECKÝ ODDÍL 13. STŘEDISKO HIAWATHA BRNO 

PŘIHLÁŠKA ZIMNÍ VÝPRAVA 30. 1. - 2. 2. 2020 

Závazně přihlašuji svého syna/dceru .................................................................. , nar.  ......................... ,  

na zimní lyžařskou výpravu, pod vedením 13. chlapeckého oddílu střediska Hiawatha Brno, 

ve SKI areálu Peklák u České Třebové, konající se v termínu 30. 1. - 2. 2. 2020. 

Zúčastní se s vybavením: sjezdové lyže* 

  snowboard* 

 

* upozorňujeme rodiče, že na akci nebude přítomen žádný školený instruktor a proto je 

akce určena pouze pro účastníky se schopností samostatného a bezpečného pohybu po 

sjezdovce 

 

Prohlášení: 

Podpisem na přihlášce rodič / zákonný zástupce potvrzuje, že: 

• si není vědom/a žádných zdravotních omezení bránících v absolvování kurzu u výše 

přihlášeného dítěte, která by ohrozila jeho stav nebo schopnost bezpečně se účastnit 

akce 

• dostatečně zodpovědně zhodnotil schopnosti účastníka výpravy v souvislosti s bodem* 

• jsem si vědom/a toho, že vedoucí kurzu nepřebírají zodpovědnost za úrazy účastníků, 

které budou způsobeny nedostatečnou vybaveností (rodiče podpisem na přihlášce 

potvrzují, že děti budou mít helmu a seřízené lyže). 

• jsem si vědom/a toho, že dítě není v ceně výpravy pojištěno nadstandardním zdravotním 

úrazovým pojištěním a pojištěním odpovědnosti za způsobenou škodu (oddíl je plošně 

pojištěn pro každou akci pojištěním, pozn.; organizátoři přenechávají veškerá 

rozhodnutí o případném pojištění navíc na rodičích) 

V Brně, dne:  .........................  Podpis zákonného zástupce:  ..........................................................  

Přihlášku odevzdejte nejpozději týden před akcí na schůzce svého oddílu do 23.1.2020 

POKYNY    ZIMNÍ VÝPRAVA 30. 1. - 2. 2. 2020 

sraz: ve čtvrtek 30. 1. v 16:30 na hlavním nádraží 

návrat: v neděli 2. 2. v 17:00 tamtéž 

cena: upřesníme (cena se bude pohybovat kolem 500 Kč za akci bez ceny vleku!) 

s sebou: velký batoh („krosnu“), kapesné dle uvážení na občerstvení 

(teplý čaj či polévka v občerstvení), seřízené lyže a helma, lyžařské 

oblečení, teplé oblečení na ven, čepici, šálu a rukavice (vše i náhradní), obl. 

na spaní, na ubytování k převlečení, spacák, termosku, nůž, baterku, 

pevnou obuv, výzbroj na schůzky, papír, psací potřeby 

jídlo: na čtvrtek vlastní (večeře), na pátek vlastní snídani, ostatní společné 

 můžou se hodit drobné posilňující pochutiny - müssli tyčinky apod. 

kontaktní osoba na výpravě - vedoucí svého oddílu 


