Vážení rodiče, milí kamarádi,
i v letošním roce pořádá naše pionýrská skupina jarní lyžařský tábor v Horní Sytové v Krkonoších. Týdenní
pobyt je zaměřen především na sjezdové lyžování, program je doplněn o hry a soutěže.
Hotel JIZERA v Horní Sytové je na trase z Jilemnice (cca3,5km) do Harrachova. Ubytování je zajištěno ve 2-4
lůžkových pokojích s možností využití společenské místnosti. Stravování 3x denně s možností nákupu občerstvení v
místě.
Cena pobytu zahrnuje dopravu autobusem, ubytování a stravování. Cena denní jízdenky na vlek je cca 350,- až 450,Kč, dle vybrané lokality (hradí si každý sám!!!). V případě dobrých sněhových podmínek vychází náklady na lyžování
levněji, protože využíváme sjezdovky v okolí - např. areál Kamenec.
Odjezd: v sobotu 4. února v 13.30 z Prahy - vozovna Kobylisy (sraz 13.00)
Příjezd: v sobotu 11. února v cca 13.00 do Prahy - vozovna Kobylisy
Účastníci bez doprovodu rodičů mají jako povinné vybavení sjezdové lyže, ty je možno nahradit nebo doplnit
snowboardem. Program je zaměřen na sjezdové lyžování, na sjezdovky dojíždíme. V případě zájmu se odjíždí i do větších
lyžařských center.
Povinné vybavení:
 sjezdové lyže
 lyžařské/á
o hůlky
o boty
o helma (opravdu povinná pro všechny včetně začátečníků)
o oblečení
o rukavice 2x
o brýle
o seřízené vázání!
 čepice
 šála
 svetr
 přezůvky
 plavky
 turistická zimní obuv
 malý batoh na lyžařské boty
 obal na lyže
 pohodlné oblečení do chaty (tepláková souprava)
 hygienické potřeby
 spodní prádlo
 ponožky
 teplé ponožky
 oblečení na spaní
 tužka
 blok
 pastelky
 společenská hra
Doporučujeme:
- překontrolovat, zda vybavení, které si dítě odváží, odpovídá jeho velikosti a současně je vzájemně
kompatibilní (zejména boty + lyže),
- pokud si nejste jisti nepromokavostí lyžařského oblečení, vybavte dítě minimálně náhradní zimní bundou,
- zejména lyžařům začátečníkům doporučujeme pořídit alespoň jedny kvalitní nepromokavé rukavice,
- pro snowboardisty doporučujeme skutečně kvalitní rukavice (nepromokavé, nebo jejich velkou zásobu) u
začátečníků i nepromokavé oblečení (zejména v zadních partiích),
- pro všechny doporučujeme zvážit vybavení chráničem páteře,

-

mezi hygienické potřeby zařaďte pomádu na rty, pokud balíte dítěti krém na obličej, je třeba, aby to byl krém
zimní,
vybavení před odjezdem překontrolujte, naučte dítě zapnout boty, upnout je do vázání, vše seřiďte na jeho
velikost včetně helmy,
balte společně s dětmi,
zejména kvalitnější lyže opatřete obalem

V případě, že se dítě účastní zájezdu poprvé, je možné si vyžádat podrobnější informace u jednotlivých vedoucích
oddílů. K přihlášce postačí dodat fotokopii osvědčení o zdravotní způsobilosti dítěte. Originál platí po dobu jednoho
roku.
Na požádání vám vystavíme fakturu pro zaměstnavatele – je třeba pouze dodat přesné požadavky na jakou firmu
a s jakým přesným textem – zejména identifikace účastníka a příp. rodičů – má být faktura vystavena.

S pozdravem

Michal Uhlík
skupinový vedoucí
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