Vážení rodiče,
tímto bychom se chtěli omluvit za vzniklé komplikace s mírným navýšením ceny lyžařského
kurzu, které souvisí s pojištěním.
Bohužel ve smlouvě, kterou máme k lyžařskému kurzu pro 2. ročníky není součástí ceny
pojištění. S vedením školy jsme se následně dohodli, že pojištění studentů ponecháme ve
Vaší režii a to i v souvislosti s možným covidovým připojištěním.
Vedení školy Vás žádá, aby součástí cestovního pojištění bylo i pojištění odpovědnosti a
případně covidové připojištění, které nyní zdravotní pojišťovny či banky nabízejí.
Na hory budeme odjíždět 16.1. 2022 v 22hod a vracet se budeme 21.1. 2022 v ranních
hodinách.
Lyžovat se bude 17. - 20.1. 2022.
Že jsou studenti pojištění budeme před odjezdem na kurz kontrolovat.
Dále bychom Vás chtěli informovat o novém nařízení rakouské vlády:
Ke vstupu do Rakouska (překročení hranice) bude od 20. prosince třeba předložit:
- doklad o naočkování či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech - tzv. 2G
(geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený).
- Zároveň bude třeba předložit negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin); tato
povinnost se nebude vztahovat na osoby, které doloží, že obdržely posilovací očkovací dávku.
Osobám, které se neprokáží negativním PCR testem nebo dokladem o podání posilovací
očkovací dávky, bude vstup umožněn, musejí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit
do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek. V tomto případě se cestující
musejí rovněž před cestou registrovat.

Proto ty studenty, kteří nejsou očkovaní 3. posilovací dávkou necháme ve spolupráci s
ČČK Blansko otestovat PCR testem v pátek 14.1. 2022.
Test bude zdarma v rámci vládních opatření (5 testů pro dětí do 18 let zdarma).
Děkujeme za pochopení a případn é dotazy Vám zodpoví vedoucí LVK
Mgr. Tomáš Matějka, matejka@gymbk.cz
604 910 346

potvrzení seřízení vázání odevzdejte při odjezdu na lyžařský kurz:

Potvrzení o seřízení vázání Prohlašuji, že lyžařské vázání pro
___________________________ bylo odborně seřízeno a odpovídá parametrům pro
jeho bezpečné fungování při lyžování pro výše uvedenou osobu. Datum:
_______________ Podpis zákonného zástupce: __________________________

