
Lyžařský kurz 2021  

Obecné informace o kurzu 
Termín: 17.1.–23. 1. 2021 

Místo konání: Kobylnice u Lipna 

Cena: 6 800 Kč (kurz není zajišťován žádnou CK, i proto je cena poměrně příznivá) 

Platba: zaplatit nejpozději do 31.10.2020 převodem na účet školy 

 s přiděleným variabilním symbolem žáka a textem „lyžařský kurz“ 

Číslo účtu školy: 2003700044/6000 

Minimální počet účastníků: 25 žáků (jinak se kurz ruší) 

Max. počet účastníků: 30 žáků – dáno kapacitou chaty 

Přihlášky 
• žáci obdrží v hodinách TV 

• je nutné odevzdat do konce září podepsané rodiči – odevzdáním se přihláška stává závaznou 

Cena zahrnuje 
• ubytování  

• stravování (oběd formou balíčku) 

• veškerá doprava 

• čtyřdenní skipas ve středisku Hochficht na rakouské straně Šumavy, v případě uzavření hranic 

s Rakouskem lyžujeme na Kramolíně 

• zapůjčení běžeckého setu pro výcvik na běžkách 

• 90 minut v aquaparku Lipno 

Lyžařský výcvik 
• každý den dojíždíme z Kobylnice na Hochficht (cca 50 km) 

• odjezd z chaty je v 8:00 a příjezd zpět kolem 17:00 

• výcvik je velmi intenzivní, sjezdové tratě kvalitní 

• nestojí se ve frontách (velký počet vleků a lanovek) 

• všechny tratě jsou uměle zasněžované, takže nehrozí nedostatek sněhu 

 

Ubytování a doprava 
• ubytování je zajištěno v penzionu Kobylnice (www.penzionkobylnice.sumava.net) 

• doprava je zajištěna firmou Zeman bus 

• storno podmínky stanovené ubytovatelem jsou následující: 

o před zahájením kurzu: do tří žáků – vrací se záloha (2 000 Kč), u dalších žáků záloha propadá 

o při předčasném ukončení kurzu se vrací 170 Kč/den 

o při zrušení kurzu z důvodů vládních opatření proti Covid19 se platba vrací v plné výši 

• záloha stanovená ubytovatelem je splatná do 15. 11. 2020, proto je nutno zaplatit nejpozději do 

31.10. 

Povinné vybavení 
• sjezdové lyže nebo snowboard, helma 

• lyžařské oblečení a výbava dle uvážení (určitě dvoje rukavice) 

• leden bývá chladný, oblečením nešetřit (lyžujeme v nadmořské výšce přes 1 300 m) 

• zavazadla nikam nevlečeme – jedeme až před chatu 

 

Další informace 
• telefonní číslo na vedoucího kurzu: 274 016 224  Bc. Aleš Urbášek – vedoucí kurzu 

http://www.hochficht.at/cs/zima-winter
http://www.penzionkobylnice.sumava.net/

