
POKYNY PRO KPAZ1, KAZ1, KAZ3 

ÚČASTNÍKŮM KURZU POHYBOVÝCH AKTIVIT V PŘÍRODĚ – ZIMNÍ I  

Lyžařská oblast Vars-Risoul (La Foret Blance) leží v samém srdci regionu Haute Alpes přibližně 100 km 
jihovýchodně od Grenoblu, proti horskému masívu Les Ecrins. Nadmořskou výškou lyžování do 2.750 m 
se Vars – Risoul řadí k nejlépe zasněženým střediskům Francie.  

 
 

TERMÍN CENA NOCÍ / DNY LYŽOVÁNÍ 

11. 01. – 19. 01. 2019 Kč 8.280,-- 6/6 
 
Vedoucí kurzu: Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS.  
 
  Cvičitelé:  

 Doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. 
 Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 

 
Odjezd: 11. 1. 2019. cca ve 23.00 z Č. Budějovic, parkoviště Na Dlouhé louce; hned vedle 
placeného parkoviště u Auto Peugeot. Sraz účastníků zájezdu je 20 minut před plánovaným časem 
odjezdu. 
 
Návrat: 19. 1. 2019 v dopoledních hodinách (cca v 8,00 hod) do Č. Budějovic na místo odjezdu. 
 
Informační schůzka: 26. 10. 2018 ve 12.45 nebo 30. 10. 2018 v 11.00 na KTV4 (KVKZ) 
 
Postup pro přihlášení na kurz: Student si na hromadném emailu či na www stránkách VKZ stáhne, 
případně na sekretariátu KVKZ (budova PF na Sádkách 1687/1c) vyzvedne přihlášku, kterou vyplní 
a společně s kopií dokladu o zaplacení kurzovného (doklad o zaplacení - pouze vyfiltrovaná tato 
konkrétní platba = ne výpis za celý měsíc apod.) odevzdá osobně, nikoliv emailem, na sekretariát 
KVKZ k zaevidování a závaznému přihlášení na kurz do 30. 11. 2018. Pozdější přihlášení ani 
platba není možná. 
Platba je možná pouze přes účet (č. ú.: 104725778/0300, VS: 1237, SS: rodné číslo účastníka).  
Do zprávy pro příjemce nutno uvést celé jméno účastníka, za kterého je platba provedena!!! 
Částka k zaplacení činí 8.280,–  Kč, v případě využití pojištění od CK Sallytours zaplaťte částku 8.550,–  
Kč. (Při využití pojištění stornopoplatků zaplatíte částku 8.700,–  Kč). 
Studenty, kteří se v daném termínu nepřihlásí podle stanovených pravidel nelze zahrnout 
dodatečně do výuky! 



 
Cena kurzu zahrnuje: Dopravu zahraničním autobusem, 6× ubytování v apartmánech, 6 denní skipas 
pro oblast Forêt Blanche, pobytové poplatky, všechny spotřeby (voda, elektřina, plyn), doprovod 
CK.  
 
Cena nezahrnuje: Stravování, průběžný a závěrečný úklid, kauci € 50/osoba. Kauce je vybrána na 
začátku pobytu, na závěr je kauce klientům vrácena v plné výši za předpokladu, že je apartmán 
vrácen v původním, nepoškozeném, stavu.  
 
Vybavení na kurz: Sjezdová výstroj a výzbroj odborně seřízené v servisu, carvingové lyže, cestovní 
pojištění, lyžařské brýle, sluneční brýle, lyžařské oblečení, helma, krém a tyčinka na rty 
s ochranným faktorem, hygienické potřeby, ručník, plavky, potraviny na dobu pobytu, prostředek na 
mytí nádobí, tablety do myčky, utěrka, oblečení a přezůvky do chaty, skladné zavazadlo do 
autobusu, psací potřeby, index, průkaz zdravotního pojištění, pas či občanský průkaz, osobní léky a 
drobný zdravotnický materiál (náplast, obinadlo apod.). 
 
Doporučení: Rezerva 150 € k případnému lékařskému ošetření, příruční malé zavazadlo do autobusu 
s občerstvením na cestu, lyže v povlaku, boty na přezutí na cestu autobusem. 
 
Pojištění: V základní ceně zájezdu není zahrnuto. Pojištění u CK Sallytours činí 270 Kč 
osoba/pobyt. Lze rozšířit o pojištění stornopoplatků (spoluúčast pojištěného 20 %, min. 500 Kč) 
+ 150 Kč/pobyt. V případě využití pojištění, zaplatíte částku 8.550 Kč (8.700 Kč při využití 
pojištění stornopoplatků). Za předpokladu, že výše uvedeného pojištěni nevyužijete, nutné uzavřít 
pojištění u některé z pojišťoven (pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí, na zvážení je 
uzavření úrazového pojištění či pojištění pro případ zcizení věcí a zavazadel, odpovědnosti za 
škody apod.) Bez dokladu o pojištění se není možné kurzu zúčastnit. 

 Ubytování: Residence PRA SAINTE MARIE   

 Stravování: Individuální – po výcviku dostatek času na přípravu jídel na večer i následující den. Apartmány 
pro přípravu jídel dobře vybaveny. 

 Poloha:  Vars - lokalita Sainte Marie, centrum lokality Sainte Marie - 200 m, skiareál - 30 m 

 Vybavenost a služby: Recepce, úschovna lyží, místnost pro úschovu zavazadel, výtah 

Sport a relaxace: bazén 80 m², vířivka, pára, posilovna 

POPIS APARTMÁNŮ 
bilo 4 / 32 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby či 2 rozkládacími gauči pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou 

bilo 6 / 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 
rozkládacím gaučem pro 2 osoby či 2 rozkládacími gauči pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou, 
balkon 

VYBAVENOST APARTMÁNŮ myčka nádobí, trouba či mikrovlnka, sporák, lednička, dostatek nádobí na 
vaření a stravování, wi-fi připojení k internetu* (2 přístroje / apartmán)  

* služba za příplatek 
 
Storno poplatky: viz všeobecné podmínky CK 

Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS. 
vedoucí kurzu 


