
Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 
 

LYŽIARSKY KURZ ŽIAKOV 1.A, 1.B, kvinta 

LITMANOVÁ – SKI COMP FAKĽOVKA 

(09.01. – 13.01.2017) 

 
POKYNY  K  LYŽIARSKEMU  KURZU  PRE  ŽIAKOV 

 

Pondelok 09.01.2017: 
 

 nástup o 745 hod na školskom dvore 

 poučenie o bezpečnosti počas lyžiarskeho kurzu – pokyny k preprave 
autobusmi 

 800 hod odchod 2 autobusmi do miesta ubytovania  

 od 900 hod ubytovanie 

 cca od 0930 hod presun do lyžiarskeho strediska  

 cca od 1000 hod lyžiarsky výcvik 

 pokračovanie podľa denného režimu 
 
 
Utorok 10. 01.2017 – Štvrtok 12.01.2017  podľa denného režimu 
 
 
Piatok 13.01.2017: 

 dopoludnia podľa denného režimu 

 obed 

 cca 1400 hod presun do miesta ubytovania 

 cca 1430 hod balenie, nakladanie do autobusov 

 cca 1530 hod presun do Popradu 

 cca 1630 hod príchod do Popradu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOPORUČOVANÝ  ZOZNAM  VECÍ  NA   LK 

1. Zjazdové lyže, lyžiarke topánky, palice  

2. 
Pevné zimná obuv, prezuvky, ponožky, pančucháče, gamaše, 

podkolienky 

3. Prilba 

4. Lyžiarske oblečenie, vetrovka 

5. Spodná bielizeň, pyžamo, tielka, tričká 

6. Ochrana zraku - okuliare (lyžiarske – slnečné) 

7. Čiapka, rukavice – 2 páry, šál,  

8. Toaletné potreby, krém na tvár a na ruky  

9. Lieky – ak sa pravidelne užívajú, elastický obväz (širší) 

10. Karta poistenca, preukaz totožnosti 

11. Podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia od rodičov 

12. Kontakt na rodičov 

13. Spoločenské hry, gitara, fotoaparát, písacie potreby a pod. 

14. Upináčik na lyžiarske lístky (roler) 

15. Veci podľa vlastného uváženia – tak aby sa každý odniesol naraz a sám 

16. DOBRÚ NÁLADU 

 
Rôzne: 

Účastníci kurzu sa odhlásia zo stravy v školskej jedálni 
Stravovanie na kurze je zabezpečené nasledovne:  

 raňajky a večere v mieste ubytovania 

 obedy v lyžiarskom stredisku. 
 

Žiaci, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnia lyžiarskeho kurzu, nástup 
denne 750 hod v škole – vyučovanie podľa rozvrhu. 

 

 



Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad  
 

DENNÝ  REŽIM NA LYŽIARSKOM  KURZE ŽIAKOV 1.A, 1.B, kvinty 

LITMANOVÁ – SKI COMP FAKĽOVKA   

( 09 .01. – 13.01. 2017 ) 
 

07,30 hod. BUDÍČEK, os. hygiena 

07,50 – 08,15 hod. RAŇAJKY v mieste ubytovania 

08,30 hod. Presun do lyžiarskeho strediska 

09,00 – 12,00 hod. LYŽIARSKE  ZAMESTNANIE 

12,30 – 13,50 hod. 
O B E D v lyžiarskom stredisku- 

odpočinok 

14,00 – 16,00 hod. LYŽIARSKE  ZAMESTNANIE 

16,00 – 16,30 hod. PRESUN do miesta ubytovania 

16,30 – 17,30 hod. OSOBNÉ VOĽNO 

18,00 – 18,30 hod. V E Č E R A v mieste ubytovania 

18,30 – 19,15 hod. Teoretické poznatky 

19,15 – 21,30 hod. Animácia voľného času 

21,30 – 22,00 hod. Príprava na večierku 

22,oo hod. V  E  Č  I  E  R  K  A 

 

 

V Poprade  09.12.2016                                                                  Mgr. Dušan Nebus 

                                                                                                                riaditeľ školy 


