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Lyžařský kurz – Josefův Důl 

7. – 11. února 2022 

Bedlivě sledujeme situaci okolo Covid-19 a budeme na ni reagovat. Aktuální opatření na 

našich kurzech najdete na www.wenku.cz. 

 

 

- 7. 2. 2022 v 07:30 hodin od školy (Školní 440, 

Krucemburk) 

 
- autobusem s bezpečnostními pásy 

- 8odjezd 7. 2. 2022 v 08:00 hodin, příjezd do areálu okolo 

10:30 hodin dle dopravní situace 

- návrat 11. 2. 2022: odjezd z areálu okolo 13:30 hodiny, 

návrat ke škole okolo 16:30 hod. dle dopravní situace 

 

- Penzion Savoy – Josefův Důl 

www.penzionsavoy.cz 
- ubytování na vícelůžkových pokojích s vlastním WC a sprchou 

- v ceně pobytu je zahrnuto povlečení  

 
- zajištěno formou plné penze (snídaně, oběd, odpolední svačina 

- polévka, večeře)  

- pitný režim po celou dobu akce 

- strava začíná první den večeří a končí poslední den obědem 

 

- jedno malé příruční zavazadlo (batůžek) 

- jedno zavazadlo označené celým jménem žáka a nepřesahující 

hmotnost 20 kg přepravované v zavazadlovém prostoru 

- odpovídající odborně seřízené lyžařské vybavení a potvrzení o 

seřízení ne starší než 30 dní v tištěné podobě 

- povinnou lyžařskou helmu, případně další chrániče 

- kopii kartičky pojištěnce 

- vytištěnou, řádně vyplněnou a v den odjezdu podepsanou 

bezinfekčnost (u osob mladších 18 let podepisuje zákonný 

zástupce) 

- antivirový gel na ruce a respirátor FFP2 (min. jednu na každý 

den) 

- oblečení dle vlastního uvážení 

- lahev na pití 

- přezůvky 

- hygienické potřeby, ručník 

- případně nutné pravidelné léky, pokud je účastník užívá 

- nedoporučujeme s sebou brát cenné předměty (např. 

elektronická zařízení, šperky atd.) 

- kapesné dle uvážení (skipass je v ceně akce) 
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- účastníci akce jsou pojištěni u společnosti Pojišťovna Slávia a.s. 

- je povinností účastníků (příp. jejich zákonných zástupců) se 

seznámit s pojistnými podmínkami a výší jejich plnění 

- varianta: CZ03  

- Agentura Wenku s.r.o. má sjednané pojištění proti úpadku dle 

zákona č. 159/1999 Sb.  

- více o pojištění na www.wenku.cz/pojisteni 

Wenku se těší na všechny, kteří se nebojí učit novému a chtějí si užít zimních 

radovánek. 
 

http://www.wenku.cz/pojisteni/

