
  Přihláška na lyžařské závody „O pohár ZŠ Slušovice“2017 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………….………., třída: ……………………. 
 
Přihlašuji se na lyžařské závody žáků ZŠ Slušovice, které se budou konat 20. února 2017 ve 
skiareálu Trnava – Luhy (RS Trnava).  
Kategorie:   I (1. tř.) - II (2., 3. tř.) - III (4., 5. tř.) - IV (6., 7. tř.) - V (8., 9. tř.)  
(zakroužkujte 1 kategorii)    
Pozn.: v případě limitního počtu žáků v kategorii bude možné její zrušení a zařazení žáka do nejbližší vhodné. 
 
                                                                                                                                                                         …………………………………… 
                                                                                                                                                                                      podpis žáka 

Informace o závodech: 
Pořádá: ZŠ Slušovice ve spolupráci s Klubem rodičů  
Termín: 20. února 2017, start 16:00, registrace od 15:00 
Závod je určen žáky ZŠ Slušovice. 
Doprava: individuální (rodiče).  
Startovné 80,- Kč (platí se při registraci – na místě). 
Uzávěrka přihlášek: 10. února 2017 
Lyžařská helma povinná! 
Sledujte info na www.zsslusovice.cz 
 
 

Prohlášení rodičů žáka 
Souhlasím s účastí svého dítěte …………………………………………………………………………………………. 
na lyžařských závodech žáků ZŠ Slušovice dne 20. 2. 2017.  
 
Uvítáme pomoc při organizování závodů. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na čísle 724 015 885 
(Marek Dlabaja). Děkujeme. 
 
V ……………………………… dne ………………                      …………………….…………………………………... 
                                                                                                                                                     podpis zákonného zástupce žáka   
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