KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU
pořádá základní zimní kurz (2 kredity)
pro studenty všech fakult ZČU

Termín: 31. 3. - 7. 4. 2018
Doprava: zájezdový bus, bude upřesněna v druhé polovině února (fakultativní zájezdy do St.
Jakoba nebo na Mölltalský ledovec se platí na místě). Při menším počtu zájemců bude doprava
individuální a cena se podle toho poníží.
Ubytování: hotel GOLDRIED a GOLDRIED Park
Každý apartmán má obytnou místnost s rozkládacím gaučem, kompletně vybavenou kuchyni, vlastní
saunu, krb nebo kachlová kamna, sprcha, WC, SAT-TV, balkon nebo terasa.
- apartmány pro 8 osob (90m²˛) – 2-3 menší ložnice z toho jedna s manželskou postelí a 1-2 kabiny
s palandami pouze na přespání.
- apartmány pro 6 osob (55 m²) – 1 ložnice, palanda, obytná místnost s rozkládací postelí
Další vybavení hotelu: 4x restaurace, pianobar, denní bar, apréski, internetový koutek, obchod se
suvenýry, dětská místnost, pračka
Relaxační možnosti: wellness areál (1000m2) za poplatek 10 EUR na týden.

8 900 Kč pro studenty do 25 let /r. nar. 1992/min.
(musí být 10 a více studentů do 25 let)
11 500,- ostatní
Ceny platí při plně obsazeném apartmánu
Cena:

V ceně je zahrnuta: 6x skipas do středisek SKI HIT Silber + ledovec Molltal, doprava Plzeň-Matrei
a zpět, ubytování hotel Goldried, povlečení, ručníky, el. energie, úklid apartmánů
Platba na místě: 2€ na os. / den – pobytová taxa od 15 - ti let

Strava:

vlastní, na místě možno objednat snídaně nebo polopenzi.

Přihlášky: Online
Mimořádně také osobně u vedoucího kurzu PaedDr. Máška, ZČU Bory, objekt KTS, Univerzitní 14,
č. dv. 208.
Kurzu se mohou zúčastnit i studenti, kteří nemají kurz zapsaný ve STAGU, zaměstnanci ZČU a
veřejnost.
Do poznámky v přihlášce napište prosím, jestli jezdíte na lyžích nebo na SNB.

Placení kurzu: Částku zaplaťte převodem na účet 2800535379/2010 (FIO) VS: 31032018 (datum
zač. kurzu).
Je možné částku rozdělit na zálohu 5 000 Kč – nutno zaplatit do 1. 12. 2017 a doplatek 6 500 Kč (př.
3 900 Kč – studenti do 25 let) do 26. 2. 2018
Jiné způsoby placení nutno domluvit osobně.

Informace: www.kts.zcu.cz a facebook KTS
Vedoucí kurzu:

PaedDr. Vlastimil Mášek, odb. as. KTS FST ZČU

