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  Zahradní 541 ● 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel.: +420 465 518 111 ● www.ssup.cz ● ssup@ssup.cz 

Informace o LVZ Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí 

Místo  : 

Datum : 

Účastníci : 

Doprava : 

Ubytování : 

Stravování : 

Náklady : 

Řád LVZ : 

Upozornění: 

RZ Atlas Čenkovice  

21.–25. 2. 2022 

1.–4. ročník  

autobusy – odjezdy  - pondělí 21. 2. v 8.00 hodin od budovy SŠUP UO 
- pátek 25. 2. v 10.00 hodin z Čenkovic zpět do Ústí

2–4lůžkové pokoje 

plná penze od oběda v pondělí do snídaně v pátek 

2 960 Kč složí studenti na účet školy, var. symbol – evidenční číslo do 30. 11. 2021 
dopravu hradí SRPDŠ 

LVZ je součástí osnov TV a platí na něm ustanovení Školního řádu pro akce konané 
mimo školu;   
výcvik vedou zkušení instruktoři s příslušnou kvalifikací a probíhá ve družstvech 
podle výkonnosti dle výcvikového plánu; 
LVZ má svého zdravotníka 

každý student musí mít sjezdové lyže, základní vosky              
finanční částku na vleky /zhruba 1 000 Kč/, 
studenti se zdravotním omezením v TEV předloží písemné vyjádření lékaře /souhlas/, 

žádáme rodiče, aby před odjezdem zkontrolovali vybavení studentů, 
především správnou funkci a seřízení vázání 

při neúčasti platí stornovací poplatky dle smlouvy s provozovatelem RZ 

kapacita kurzu je omezená, pořadí je dáno datem přijaté platby 

Ing. Zdeněk Salinger 
ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové 

Ústí nad Orlicí 

http://www.ssup.cz/
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