
POKYNY pro účastníky  
Kurz pohybových aktivit v přírodě – zimní 

(KVZ/KPAZ2) 
TERMÍN:   
Kurz/personální zajištění termín pro/kapacita kurzu 
Schuster (VK) 
Řepka, Pospíšilová 

21.-25.1.2019 
(po-pá) 

35 

Místo konání : Ubytovna SEV H. Kvilda 2, 38501 Vimperk 

Zahájení kurzu: v pondělí 21.1.2019 ve 12,00 hod. v SEV H. Kvilda 
Ukončení kurzu: v pátek 25.1.2019 ve 14,00 hod. 
Kapacita kurzu:   viz tabulka  
 
Přihlášení na kurz: na základě vyplněné přihlášky, která je k dispozici na sekretariátu 
KVKZ (budova PF v Dukelské ul. 9, č. dveří 121). Přihlášku je potřeba vyplnit a  odevzdat 
osobně, tedy ne e-mailem, do 19.12.2018 na sekretariátu KVKZ k zaevidování a závaznému 
přihlášení na kurz. Potvrzení o zaplacení kurzu (pouze vyfiltrovanou tuto platbu, ne výpis za 
celý měsíc apod., případně potvrzení z pokladny PF) student odevzdá osobně, ne e-mailem, 
sekretářce KVKZ k zaevidování do 19.12.2018 
Při předložení přihlášky se studenti zapíší do připravených ubytovacích archů tak, jak chtějí 
být ubytováni (muži, ženy)!  
Studenti budou ubytováni v pořadí, v kterém odevzdají přihlášku na stanovený termín kurzu! 
V případě nedodržení stanovených termínů je student z účasti na kurzu automaticky 
vyřazen! Nepřihlášené studenty nelze zahrnout dodatečně do výuky!!! 
Po přihlášení a zaplacení je v případě neúčasti na výcvikovém kurzu nutné počítat se storno 
poplatkem, jehož výši nemůže vedení kurzu ani KVKZ PF JU nijak ovlivnit!!!  
 
Cena kurzu: 2808,-Kč 
1008,-Kč – ubytování 
1550,-Kč – stravování 
50,-Kč – tematická přednáška NP Šumava, výlet na sněžnicích 
200,-Kč - servis pack = stoupací, sjezdové vosky, smývače, kartáč mosazný, kartáč PVC, 
žehličky, pomůcky pro hry na sněhu, lékárna) 
 
Způsob provedení a ověření platby:  
student může zaplatit hotově v pokladně PF, Jeronýmova 10 nebo převodem z účtu, na účet 
PF: 
číslo účtu: 104725778/0300 
var. symbol: 1218 
 
spec. symbol: rodné  číslo účastníka kurzu (z důvodu ověření platby.) 
 
Doprava na kurz: individuálně 
 
Ubytování: SEV Horská Kvilda 
Stravování: stravování formou plné penze je zahrnuto v ceně kurzu. Stravování zajištěno 
v Hotelu Rankl – H. Kvilda (cca 50 m od Ubytovny SEV). Specifické požadavky na stravu 



(bezlepková dieta, vegetariánská strava) je nutné osobně nahlásit u vedoucího kurzu. 
Požadavek je závazný po celé trvaní kurzu! 
Možnost uvaření čaje, kávy a využití lednice ve vybavené kuchyni na ubytovně. 
 
Cena kurzu zahrnuje: 4x ubytování a  stravování formou plné penze (4 noci, 4x plná penze 
+ 1x oběd), přednášku SEV, výlet na sněžnicích s výkladem, servis pack 
 
Běžecké vybavení na kurz:  
Běžkařský set - běžecké lyže na klasickou techniku (nedoporučujeme běžky se šupinami) 
s vázáním Rotafela nebo Salomon, odpovídající obuv, běžecké hole na bruslení i klasiku 
(každý účastník kurzu bude mít hole na klasiku i bruslení, tedy dva páry holí o různé délce). 
Doporučené jsou i lyže na bruslení z důvodu většího komfortu při výcviku. 
Sportovní oblečení odpovídající specifikům výcviku na běžeckých lyžích! 
 
Osobní vybavení:  sportovní oblečení vhodné pro zimní turistiku, opalovací krém, sluneční 
brýle, menší sportovní batoh, rukavice na běžky, cyklistickou láhev na pití, hygienické 
potřeby, osobní léky. 
 
Náplň kurzu:  chůze a běh na lyžích, formy zimní turistiky, hry na sněhu 
 
Omluvení neúčasti: Kurz je pro posluchače povinný, končí zápočtem. Případnou neúčast                   
(nemoc)  je třeba okamžitě oznámit vedoucímu kurzu  na e-mail schuster@pf.jcu.cz nebo 
sekretářce KVKZ na tel. 389033159, je však nutné počítat se storno poplatkem za 
ubytování a stravu!!! 
 
Podrobné informace poskytne vedoucí kurzu v rámci konzultačních hodin. 
Specifické požadavky na stravování je třeba nahlásit při přihlašování na kurz!!! 
        
Náplň kurzu: viz. Rámcový program kurzu 
 
Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 
vedoucí kurzu 
 
 
Doc., PaedDr. Emil Řepka, CSc. 
vedoucí KVKZ 
 
 


