
LYŽAŘSKÝ KURZ – TAUPLITZ - 1.C + 3.E + 5.A 

Termín: 2. 1. - 7. 1. 2022 

Odjezd: 2. 1. ve 12:00 od budovy Bigy (sraz v 11:45) 

Příjezd: 7. 1. v odpoledních hodinách ( v pátek se už nelyžuje, odjezd v dopoledních hodinách) 

Cena: 8 160 Kč (doprava, ubytování, polopenze +, 4denní skipas, komplexní cestovní pojištění ČSOB 

pojišťovny) 

• nutnost PCR testu ze dne 31. 12. – nutná okamžitá rezervace na daný termín na odběrových 

místech!!!   

Storno poplatek za zrušení zájezdu: 30 % z celkové ceny. 

Místo: Lyžařské středisko Tauplitz 

Ubytování: horská chata HAUS ALPIN – Tauplitzalm, dvou a více lůžkové pokoje s umyvadlem, WC a sprcha 

na patře, https://hausalpin.cz/ 

Stravování: polopenze (+ oběd polévka a čerstvé domácí pečivo), pitný režim po celý den, k dispozici bufet 

(možná platba v Kč) 

Podmínky účasti: 

● Při odjezdu bude odevzdáno zdravotní potvrzení, potvrzení o bezinfekčnosti (prosíme provést 

také antigenní samotest) a potvrzení o seřízení vázání v odborném servisu  

● Dokument o očkování (ideálně v mobilní aplikaci Tečka) nebo dokument o uzdravení z 

onemocnění covid-19 (lékařské potvrzení v anglickém či německém jazyce) 

● Před návratem do ČR musí rodiče vyplnit Příjezdový formulář! 

● Lyžařská přilba 

● Kartička pojištěnce, respirátory FFP2 

● Cestovní pas (OP) 

● Vlastní ložní prádlo 

● Studentem potvrzené poučení – Pravidla a bezpečnost na sjezdovkách 

Nezapomeňte: 

● osobní léky, opalovací krém, lyžařské brýle a rukavice, přezůvky, oblečení do chaty, dostatek 

vhodného oblečení na lyžování (voděodolné kalhoty a bunda, popř. kombinéza, lyžařské ponožky, 

termoprádlo), ručníky, hygienické potřeby, malý batůžek na svačinu do autobusu, lahev na pití…  

● Lyže svázané a nejlépe zabalené ve vaku na lyže 

 

Škola nezodpovídá za případné odcizení lyží! 

Protože chata leží přímo na sjezdovce a z parkoviště k ní musíme dojít (cca 400 m), je 

potřeba mít při ruce teplé oblečení a na nohou vhodnou obuv! 

https://hausalpin.cz/
https://plf.uzis.cz/

