ZIMNÍ TÁBORY 2019 - informace:
1)

I. turnus, 9. – 16. února 2019 (Praha 1 – 5):
Odjezd:
sobota 9. února, 12.45 hod
místo odjezdu:
Praha 8 – Kobylisy, U Slovanky 9D (GPS: 50.1249622N, 14.4685142E), u parku vedle fy
BESTGOLF.cz. Jedná se o místo, odkud odjíždíme i na letní tábory.
Návrat:
sobota 16. února, cca 12.15 hod, Kobylisy

2)

II. turnus, 16. – 23. února 2019(Praha 6 – 10)
Odjezd:
sobota 16. 2. 2019, cca 12.45 hod (autobus vytěžujeme, přijíždí z Velké Úpy s I.turnusem
a „točí se“)
místo odjezdu:
Praha 8 – Kobylisy, U Slovanky 9D (GPS: 50.1249622N, 14.4685142E), u parku vedle fy
BESTGOLF.cz.
Návrat:
sobota 23. února, cca 12.15 hod, Kobylisy
V případě, že Vaše dítě špatně snáší jízdu autobusem, neopomeňte mu dát prášek. Vybavte prosím děti
balíčkem, stravování na táboře začíná večeří cca v 18.00 hodin.

3) Jak zabalit na tábor:
Především u mladších dětí je nutné podepsat veškeré věci, (nejlépe příjmením), např. i lyžařské hůlky (lístek
přelepený průhlednou, dobře držící páskou). U dětí, které mají vybavení z půjčovny, doporučujeme, aby je s ním
rodiče „seznámili“. Často se stává, že děti své věci neznají. Z Velké Úpy bude bagáž a lyžařské vybavení na chatu
Slunce odvezeno na saních za skútrem a děti půjdou 1,5 km do kopce ve sněhu pěšky, (důrazně doporučujeme
vhodnou obuv).
DŮLEŽITÉ! Pokud nemáte schránu (pytel – vak), svažte prosím lyže a hůlky svých dětí pevně pásky k sobě,
nepředávejte je u odjezdu volně.
4) Co s sebou přinést k odjezdu:
- platný Posudek o zdravotní způsobilosti, (pokud již nebyl dodán)
- kopii Průkazu pojištěnce, (pokud již nebyl dodán)
- vyplněný a od zákonného zástupce podepsaný „Účastnický list“ („Prohlášení zákonných zástupců“)
s odjezdovým datem, (formulář je na stránkách, bude k dispozici i na místě – odevzdávají všichni)
- léky, které dítě užívá (veškeré léky a doplňky stravy budou u odjezdu vybírány)
- peníze na vleky
5) Organizace odjezdu:
- U odjezdu vyzve vedoucí rodiče, aby překontrolovali data v přihláškách dětí a podepsali je. Důvodem je, že
přihlášky byly posílány elektronicky, a to někdy i před více 1/4 rokem, údaje se tudíž mohly změnit.
6) Peníze na vleky a doprovodný program (budou vybírány u odjezdu - přineste prosím s sebou přesné částky, abychom
nemuseli vracet zpět):
děti do 12 let 2.000 Kč, děti nad 12 let 2.500 Kč
U mladších dětí je možné u vedoucího deponovat i kapesné.
7) Na chatě Slunce budeme mít k dispozici saunu, její využití je samozřejmě dobrovolné. Upozorněte prosím
vedoucího u odjezdu, zda se Vaše dítě smí saunovat, případně zda to má od Vás povoleno.
8) Závěr tábora, příjezdy:
Oba odjezdy jsou z Velké Úpy plánovány na 9.30 hod. Bývá zde velká koncentrace dopravců a účastníků jiných
zájezdů, někdy je problematické čas odjezdu (resp. příjezdu do Prahy) dodržet, zvláště když se bagáž postupně
odváží z chaty na saních přes sjezdovku nebo při nepříznivém počasí.

