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Pozvánka na zimní kurz
RAKOUSKÉ DOLOMITY
Termín: 28.1. – 3.2.2022

Místo: Lavanterhof, Východní Tyrolsko, okolí města Lienz, u italských hranic.
Lyžování: lyžování možné v několika střediscích rozkládajících se na svazích největšího rakouského pohoří Vysoké
Taury v blízkosti nejvyšší hory Rakouska - Grossglockner (3798 m) (Sillian, Zettersfeld, Hochstein, St. Jakob,
Mölltalský ledovec nebo Großglockner Skiareně Matrei – Kals)
Doprava: autobus CK
Odezd: čas a místo odjezdu budou upřesněny.
Program: - praktická výuka sjezdového lyžování a snowboardingu
!!! KURZ NENÍ URČEN PRO LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍKY!!!
Konečná cena: 9 510,- CZK
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování na 5 nocí s polopenzí, skipas na 5 dní, povinné pojištění CK proti
úpadku
Stravování: polopenze
Speciální požadavky na stravování (ze zdravotních důvodů) nutno oznámit nejpozději týden před zahájením
kurzu vedoucímu kurzu nebo garantce zimních sportovních kurzů Mgr. Kovaříkové.
Ubytování: Gasthof Lavanterhof Dvou až šestilůžkové pokoje se sociálním zařízením na pokojích. K dispozici jsou 3
menší společenské místnosti a jedna suterénní společenská místnost pro volnočasové aktivity
Vybavení: !!! Povinné vlastní sjezdové lyže nebo snowboard!!!
Nezbytné s sebou: ISIC kartu, osobní doklady, průkaz zdravotní pojišťovny, vlastní léky /proti nachlazení/ včetně
zdravotního materiálu do horského prostředí, osobní věci, sjezdové a sluneční brýle, přilbu, obuv na přezutí,
hudební nástroj atd.
Všichni studenti, kteří se zúčastní tohoto kurzu, jej musí mít zapsaný jako povinný,
volitelný, nebo povinně volitelný předmět v SIS, Zápis bude kontrolován při nástupu na kurz.
Neúčast na kurzu je nutné oznámit telefonicky na sekretariát ÚTV /272082500/ a následně elektronicky na:
hana.hirsalova@lfmotol.cuni.cz.
V případě zrušení kurzu v důsledku opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nebudou
účtovány žádné storno poplatky a účastníkům bude vrácena celá částka. Neúčast na kurzu z jiných
(osobních či zdravotních důvodů) podléhá stornu dle podmínek zveřejněných na stránkách ÚTV.
PaedDr. Hana Milerová
vedoucí ÚTV 2.LF UK

