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Informace k  lyžařskému výcvikovému zájezdu 
 

Termín:  31. 1. – 5. 2. 2021 

Třída:   2. A, 2. B 

Místo konání:  Penzion Praděd, Karlov pod Pradědem 72, 739 36 Malá Morávka 

 

Předpokládaná cena: 4 100,- Kč (cena zahrnuje plnou penzi, ubytování, dopravu) 

Vleky nejsou zahrnuty v ceně pobytu. 

Žáci si částku cca 1 400,- Kč vezmou s sebou na LVZ. 

 

Termín platby:  1. zálohu na pobyt: 2 000,- Kč uhraďte do 18. 12. 2020  

   2. zálohu na pobyt: 2 100,- Kč uhraďte do 22. 1. 2021 

 

Číslo účtu:  54737761/0100 

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte, třídu, LVZ (příklad: Veselá Anna, 2. A, LVZ) 

 

Záloha musí být připsána na běžný účet gymnázia nejpozději v den splatnosti.  

Konečné vyúčtování bude provedeno po ukončení kurzu. 

 

Storno podmínky: 
 

a) V případě zrušení pobytu z důvodu vládních opatření, nařízení Krajské hygienické stanice nebo 

jiného nadřízeného orgánu se vrací zálohová platba v plné výši a nevzniká povinnost hradit žádné 

stornovací poplatky. 

b) V případě ukončení kurzu v průběhu pobytu z důvodu nemoci, úrazu nebo školou uznaných jiných 

důvodů, zaplatí žák počet skutečných dnů pobytu a stravu v plné výši v den ukončení pobytu, 

nebude-li dohodnuto ukončení předem. 

c) V případě odhlášení dítěte z jiných než zdravotních důvodů bude zaúčtován storno poplatek, a 

to dle následujících podmínek: 

- 20 % z celkové částky, odstoupí-li více než 40 dnů před termínem nástupu; 

- 50 % z celkové částky, odstoupí-li 20–39 dnů před termínem nástupu; 

- 70 % z celkové částky, odstoupí-li 7–19 dnů před termínem nástupu; 

- 100 % z celkové částky, odstoupí-li později než 7 dnů před termínem nástupu. 

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete elektronicky na e-mail melicharkova@wigym.cz nebo přineste 

osobně do kabinetu TV nejpozději do 14. 12. 2020, a to i v případě, že se dítě kurzu nezúčastní.  
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