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Pobyt na horách 2023- Horská chata Lučanka 
 

Adresa: Horská chata Lučanka                            Odjezd: 30.1. 2023 v 10:00 z ul. Zapova 
                Lučany nad Nisou 20                              Příjezd: 3.2. 2023 v 18:30 ul. Zapova 
                468 44 Lučany nad Nisou                      kontaktní mob.: L. Dušková 777787758 
                www.lucanka.cz 
 
Věci na lyže a bobování vše podepsat-polepit štítkem 

1x lyže – doklad o seřízení lyží 

1x hůlky-svázat k lyžím  

1x lyžáky 

1x vak na lyže – pokud není, lyže s holemi pevně svázat dohromady 

1x lyžařské brýle 

1x přilba – na helmu štítek se jménem 

1x boby 

(chránič páteře pro zdatnější) 

 

Oblečení a věci do chaty vše podepsané 

1x přezůvky – vezmou si z MŠ 

2x teplé boty 

5x ponožky, 3x teplé ponožky – ideálně podkolenky 

6x spodní prádlo 

termo prádlo 

punčocháče 

2x tepláky (legíny) 

5x triko 

2x mikina nebo svetr 

2x oteplovačky (nebo kombinéza) 

2x teplá bunda (nebo kombinéza) 

1x nákrčník (kuklu pod helmu) 

3x rukavice 

2x čepice 

1x pyžamo 

1x plastovou lahev na pití 

1x kartáček, pasta, mýdlo, žínka, osuška, ručník, krém na obličej s UV a do mrazu, 1x 

jelení lůj 

1x pytel na špinavé prádlo – ideálně povlak od polštáře 

plyšák, oblíbená hračka – jen bezpečná 

1x korespondenční lístek s předepsanou adresou a poštovní známkou 

1x jednoduchý kostým na karneval 
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V pátek 27.1. 2023 mezi 6:30-17:00 nebo 
v neděli 29.1.2023 mezi 15:00 – 17:00 
 

přineste, prosím, do MŠ: 

 

1) Prohlášení o bezinfekčnosti 

2) Léky – podepsané + prohlášení s údaji o dávkování  

(nejpozději v den odjezdu!) 

3) 5x pohled pro děti bez známky, s textem      

4) Kopii kartičky pojišťovny 

5) Měkké bonbony, drobný propagační materiál na odměny…. 

6) Lyžařské vybavení a boby 
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Přihláška na Pobyt na horách s MŠ– Horská chata Lučanka 
 

 

Přihlašuji svoji dceru/svého syna………………………………………………………………………………………..  

Datum narození…………………………………………………………………………………………………………………. 

Bytem……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

na Pobyt na horách s MŠ v termínu od 30.1.2023 do 3.2.2023. Místo pobytu Horská chata 

Lučanka, Lučany nad Nisou 20. 

 

Kontakt na zákonného zástupce……………………………………………………………………………………… 

Zakroužkujte, co platí o vašem dítěti: 

Bude lyžovat 

Nebude lyžovat 

Na lyžích stál/a 

Na lyžích nestál/a 

Umí na vleku 

Neumí na vleku 

Více………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Speciální potřeby návyky, rituály……………………………………………………………………………………. 

 

V Benešově dne 23.11.2022                                                 …………………………………………………….. 

                                                                                                          Podpis zákonného zástupce 
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Prohlášení o bezinfekčnosti 

 

Prohlašuji, že můj syn / má dcera …………………………………………………………… je zdráv(a). Současně 

mi není známo, že by mé dítě v posledních 14 dnech přišlo do styku s infekčním prostředím 

nebo osobou, která onemocněla infekční chorobou. Dítě nejeví známky onemocnění (zvracení, 

průjem, zvýšená teplota ap.). Ošetřující lékař ani hygienik nenařídil mému dítěti ani jiným 

osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při 

onemocnění nebo karanténní opatření. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

Dítě je schopno zúčastnit se Pobytu na horách s MŠ v termínu od 30.1.2023 do 3.2.2023 

 

 

V Benešově dne 29.1.2023                                                         ………………………………………… 

         podpis zákonného zástupce 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

Léky 

Prohlašuji že můj syn/ má dcera…………………………………………………………….užívá - neužívá léky. 

Žádám, aby mému dítěti v době Pobytu na horách s MŠ v termínu od 30.1.2023 do 3.2.2023 

podávala léky zdravotnice Bc. Kateřina Hnilicová podle níže uvedeného rozpisu 

Užívá léky: Název…………………………………………………………..doba užívání…………………………………… 

                   Název……………………………………………………………doba užívání…………………………………… 

                   Název……………………………………………………………doba užívání…………………………………… 

V Benešově dne 29.1.2023                                                       ………………………………………… 

         podpis zákonného zástupce 
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                                                      Souhlas zákonného zástupce 
 

Souhlasím s tím, aby můj syn/má dcera……………………………………………… k lyžování během 

Pobytu na horách s MŠ v termínu od 30.1. 2023 – 3.2.2023 používal/a vlastní lyžařské vybavení 

a prohlašuji, že je bezpečné a seřízené pro lyžování mého dítěte. 

Jsem si vědom/a následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

V Benešově 29.1.2023                                                         ……………………………………………………. 

                                                                                                       Podpis zákonného zástupce 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nalepte doklad o seřízení lyží z půjčovny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nalepte kopii kartičky pojišťovny: 


