
POKYNY K ODJEZDU NA LYŽAŘSKÝ POBYT VE FRANCII  
 

 

TERMÍN:  19.01. - 26.01.2019 STŘEDISKO: VARS  
 

DELEGÁT V POBYTOVÉM MÍSTĚ: ROMAN HALAMA +420 723 977 787 
 

ODJEZD AUTOBUSU V SOBOTU DNE 19.01.2019 
23,00 hod - Č. Budějovice, od budovy Biskupského gymnázia  
Sraz účastníků zájezdu je vždy 20 minut před plánovaným časem odjezdu. 
 

NÁVRAT 
Plánovaný odjezd ze střediska je v pátek 25.01. v podvečerních hodinách (cca v 18,00 hod). 
Příjezd do Č. Budějovic v sobotu 26.01.2019 ráno (cca v 09,00 hod). 
 

ZAVAZADLA 
Zavazadla si vezměte, prosíme, skladná, nejlépe měkké tašky. Po zkušenostech z minulých let jsme byli nuceni omezit 
horní hranici přepravovaných zavazadel. Každý z Vás má nárok na přepravu hlavního zavazadla do hmotnosti 25 kg či 
hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jedné tašky na lyžařské boty, příručního zavazadla do hmotnosti 10 kg a 
jednoho páru lyží či jednoho snowboardu.  
 

UBYTOVÁNÍ 
Po příchodu do studia/apt. je nutné zapnout hlavní vypínač elektřiny, umístěný nejčastěji poblíž vstupních dveří nebo 
v koupelně. V každém studiu/apt. je k dispozici inventární seznam. Překontrolujte si stav studia/apt. a jeho vybavení, 
zda-li je vše uklizené a bez závad. Pro snadnější kontrolu inventáře využijte přiložený pomocný slovníček. Kuchyňka je 
vybavena nádobím, talíři, příbory atd. Doporučujeme vzít si z domova houbičku a utěrku na nádobí, saponát, toaletní 
papír. Případné závady nahlaste do druhého dne na recepci rezidence  nebo u delegáta a vyžádejte si jejich písemné 
potvrzení případně opravu, vyvarujete se tím zbytečným nesrovnalostem při odevzdávání v den odjezdu.  
Skleněné konvice ve studiích/apt. nejsou varné! 
V den odjezdu je nutné předat uklizené studio/apt.. Studio/apt. musí být uklizené, nádobí umyté a vynesené odpadky. 
Prosíme, vypněte ledničku a umyjte ji. Odpadky se vynášejí do popelnice, která je v místnosti na patře označené 
„poubelles“ nebo do popelnic před rezidencí. Všechny byty jsou vybaveny vysavačem, smetáčkem s lopatkou apod. 
Zaměstnanec agentury překontroluje stav studia/apt. a vystaví Vám potvrzení, na jehož základě Vám bude vrácena 
kauce. 
 

STRAVOVÁNÍ 
Snídaně si účastníci pobytu zajišťují sami. Apartmány jsou pro přípravu jídel dobře vybaveny.  
Večeře (zachlazená strava), v případě včasného objednání, obdržíte po příjezdu do střediska.  
Pokrmy jsou baleny při teplotě nad 80 stupňů, okamžitě uzavřeny a šokově zchlazeny. Je tak dosaženo trvanlivosti 21 
dnů beze změn v kvalitě pokrmů. Před konzumací je možno výrobek bez otevření ohřát v mikrovlnné troubě případně 
klasickými postupy. Při ohřevu v mikrovlnné troubě je třeba obal porušit propíchnutím ochranného obalu. 
 

KAUCE 
Při příjezdu do střediska bude vybírána kauce ve výši 50 EUR / os. Kauce Vám bude vrácena ubytovatelem na závěr 
pobytu po předání uklizeného a nepoškozeného studia/apt. Upozorňujeme, že důvodem pro nevrácení kauce může být i 
opakované rušení nočního klidu. 
 

LOŽNÍ PRÁDLO 
Ložní prádlo je zahrnuto v základní ceně zájezdu! 
 

SKIPASY 
Po příjezdu do střediska obdržíte od delegáta skipas. Skipasy jsou osobní a nepřenosné (fotografie nejsou zapotřebí). Je 
dobré si poznamenat identifikační číslo skipasu (cca 12ti místný kód), aby se v případě ztráty dal skipas zablokovat a za 
poplatek vystavit náhradní. Pokud uplatňujete slevu na skipas či jinou slevu závislou na Vašem věku, vlekařská 
společnost či jiný poskytovatel služeb požaduje prokázání Vašeho věku. Tento požadavek se týká především dětí a 
seniorů. 
 

POJIŠTĚNÍ 
Cestovní pojištění je zahrnuto v základní ceně zájezdu. Karty pojištěnce obdržíte v autobusu. 
Komplexní cestovní pojištění ČSOB pojišťovny a.s..: pojištěny jsou zimní sporty na upravených a pro veřejnost 
otevřených sjezdových  tratích, nikoli však spojených se skoky nebo akrobacií. 
Pojištění léčebných výloh   do 3,500.000 Kč  
 
Pojištění úrazu   trvalé následky  do    200.000 Kč 
  smrt úrazem  do    100.000 Kč 
  limit trvalých následků úrazu 10% 
  denní odškodné 50 Kč 
  limit denního odškodného 29 dní 
  jednorázové odškodné za hospitalizaci 2.000 Kč 
  
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví   do 2,000.000 Kč 
 na majetku   do 1,000.000 Kč   
 
Pojištění cestovních zavazadel 1 pojistná událost  do 20.000 Kč 



 
 
 
 
Je nutné mít s sebou i kartičku pojištění ČR, která je při případném lékařském vyšetření vyžadována. 
Při návštěvě lékaře musíte mít s sebou pas či OP, Evropský průkaz zdravotního pojištění a kartu cestovního pojištění. 
Na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na poskytnutí nutné a 
neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na převoz, repatriaci pojištěnce do ČR (je 
hrazeno Vaším cestovním pojištěním). 
 

LYŽÁRNA 
Lyžárna „local à ski“ se nachází zpravidla v suterénu rezidence. Skříňky jsou označeny čísly pokojů a klíč od nich je 
shodný s klíčem od pokoje. 
 

UPOZORNĚNÍ: žádné ubytovací zařízení neodpovídá za možné krádeže uvnitř rezidencí včetně krádeže lyží z lyžáren. 
 

KAPESNÉ 
- kauce 50 EUR / osoba - vrací se na závěr pobytu po předání uklizeného studia/apt. 
- rezerva 150 EUR na výdaje spojené s drobným úrazem nebo ošetřením (i když máte uzavřené pojištění na krytí 
léčebných výloh). V některých případech vyžaduje lékař platbu za drobná ošetření v hotovosti, vystaví doklad a po 
návratu do ČR je tato částka po předložení dokladu pojišťovnou klientovi proplacena; většina ordinací přijímá i platební 
karty  
 

DOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ VZÍT S SEBOU 
 

Pas nebo občanský průkaz.  
POZOR: od 1.1. 2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze 
k opuštění území ČR k cestě do států EU (včetně Švýcarska) jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově 
čitelnou zónou, vydávané od roku 2000. 
 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 

LÉKÁRNA:   Pharmacie, Les Claux, Ski Soleil, 05560 Vars  TEL.: +33-4-92 46 52 50 
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA: Centre Medical, Les Claux, Centre Vars, 05560 Vars TEL.: +33-4-92 46 54 05 
POLICIE:   Police Municipale, Centre station, 05560 Vars  TEL.: +33-4-92 46 60 05. 680 15 14 16 
   Gendarmerie, Les Claux, 05560 Vars   TEL.: +33-4-92 46 53 15   
HORSKÁ SLUŽBA: Securite des pistes, Vars    TEL.: +33 4 92 46 58 14 
 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
 

Potřebujete-li přivolat záchrannou službu, vytočte bez předvoleb následující čísla: 
  Francie  Německo Rakousko Itálie  Švýcarsko  
Ambulance: 15 (112)  112  144 (112) 118  144   
Policie:  17 (112)  110 (112) 133 (112) 113 (112) 117  
Hasiči:  18 (112)  112  122 (112) 115  118   

ČESKÁ ZASTUPITELSTVÍ 

FRANCIE - velvyslanectví ČR   RAKOUSKO - velvyslanectví ČR  ITÁLIE - velvyslanectví ČR 
15, avenue Charles Floquet  Penzingerstrasse 11-13   Via dei Grachci 332 
75343 PARIS Cedex 07   A - 1140 WIEN    00192  ROMA 
Tel.: 0033-1-40651300   Tel.: 0043-1-89958-0   Tel.: 0039-06-3609571-3 
Fax: 0033-1-40651313    Fax: 0043-1-8941200   Fax: 0039-06-3244466 
E-mail: paris@embassy.mzv.cz  E-mail: vienna@embassy.mzv.cz   E-mail: rome@embassy.mzv.cz  
 
ŠVÝCARSKO - velvyslanectví ČR  NĚMECKO - velvyslanectví ČR   
P.O.Box 537, Muristrasse 53  Wilhelmstrasse 44    
3006  BERN    10117 BERLIN     
Tel.: 0041-31-3504070   Tel.: 0049-30-226380 
Fax: 0041-31-3504098   E-mail: berlin@embassy.mzv.cz 
E-mail: bern@embassy.mzv.cz     

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ŠŤASTNOU CESTU A PŘÍJEMNÝ POBYT NA HORÁCH VÁM PŘEJE  
 
 

mailto:paris@embassy.mzv.cz
mailto:vienna@embassy.mzv.cz
mailto:rome@embassy.mzv.cz
mailto:berlin@embassy.mzv.cz
mailto:bern@embassy.mzv.cz

