
Informace pro žáky a rodiče 

k LVK v Koutech nad Desnou 2020 

26.1.20 – 31.1.20 
 

1. Doklady 

o průkaz zdravotní pojišťovny, Občanský průkaz  
o potvrzení o bezinfekčnosti s podpisem zákonného zástupce 

 
o potvrzení /lyžařská výstroj/ - zkontrolujte základní funkce vázání  

2. Speciální léky pokud máte a používáte tento typ léků - alergika, astma… apod.  
3. Zavazadlo - doporučujeme sportovní tašku, případně i cestovní kufr - přesun na hotel je cca 100 m od parkoviště.   
4. Přilbu - základní a povinné bezpečnostní vybavení! Bez helmy nebudete moci na svah a budete si ji muset půjčit na místě 

v půjčovně.  

5. Rukavice, lyžařské brýle, termoprádlo, menší batoh na svačinu,… 

6. Lyže nebo prkno dejte do obalu (pokud ho máte), jinak je bezpečně stáhněte   
7. Jaké si vzít vybavení na lyže/prkno/, snad víte již sami (dostatek nepromokavého oblečení, termoprádlo, čepici, lyžařské 

ponožky, …).  

8. Na hotel si vezměte přezuvky /cukle + tenisky apod. - nutné, + domácí oblečení - to je na vás. 

9. Doporučujeme stolní společenské hry, nabíječku na mobil, … 

 

Potřeby na lyžařský kurz: 
 

 Sjezdové vybavení - kombinéza nebo teplá bunda, 
lyžařské kalhoty 

 Sjezdové lyže a hůlky 

 Snowboard a boty 

 Sjezdová obuv 
 Zimní čepice 

 Dvoje rukavice 

 Lyžařské brýle, přilba 

 Brýle proti slunci 

 Prádlo dle potřeby 

 Turistická obuv 

 Troje silné ponožky nebo podkolenky 

 Oblečení na chatu 

 Pyžamo 

 Pantofle 

 Peníze na občerstvení a nápoje (mimo snídaně 
nejsou nápoje součástí placené stravy) 

 Psací potřeby 

 Hygienické potřeby včetně opalovacího krému na 
obličej,… 

 

Poznámky: 

 strava – plná penze v místě ubytování penzion- kouty. 

 individuálně je si možno přilepšit v restauraci u svahu  

 pro hromadné činnosti budeme mít k dispozici společenskou místnost  

 Veškeré informace o místě pobytu vašeho dítěte naleznete na stránce www.kouty.cz 

 
Informace:  

 na ubytování je wifi připojení, ale vzhledem k rozsáhlosti celého komplexu, není všude k dispozici  
 pokud si budete brát NTB, tablety apod. na kurz - tak pouze na vlastní nebezpečí! 

 
Sjezdovka:  

 sjezdovka je uzpůsobena jak pro pokročilé lyžaře tak i pro začátečníky  http://www.kouty.cz/  
 areál má i snowpark – využití pouze s výslovným souhlasem a dozorem instruktorů  
 na všech vlecích je moderní bezkontaktní odbavovací zařízení a přívětivý tým vlekařů 

 po celou dobu kurzu budeme mít k dispozici uzamykatelnou místnost na ponechání lyží a snowboardu. 

 

 

Důležité v případě, že se kurzu nebudete moci z vážných důvodů zúčastnit/nemoc/, neprodleně informujte přímo 

vedoucího kurzu Mgr. H. Pláška na telefonním čísle +420 608 837 839, 733 196 241 

 
 

Těšíme se v neděli 26. 1. 2020 8:45 hodin před školou. 

Návrat je naplánován na pátek 31.1.2020 v 13.00 opět ke škole. 


