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Téma:

Hlavní vedoucí soustředění: Ing. Zdeňka Šamánková 606 454 352
(dotazy na organizaci soustředění apod.)

Zástupce hl.vedoucího: Mgr. Eva Himrová 775 626 244

(dotazy na děti, počasí,  apod.)

Zdravotní dozor: MUDr. Vladimíra Sukupová

Forma: Osmidenní zájezd s ubytováním a plnou penzí

Termín: 27.2. - 5.3. 2016

Místo: Skiresort Černá Hora - Jánské Lázně, penzion Protěž

Výbava dětí: (IDEÁLNĚ VŠE PODEPSANÉ)

a) oblečení apod. vhodné lyžařské oblečení (dostatek teplých svetrů, mikin,

triček - min. 3 ks, příp. punčocháče či zateplené spodní prádlo), lyžařské

brýle, čepice, min. 2x rukavice, oblečení na pobyt v chatě, pyžamo,

hygienické potřeby, plavecké vybavení

b) výzbroj sjezdové lyže /snowboard (popř. snowblade aj.), hůlky,

odborně seřízené bezpečnostní vázání, lyžařská

obuv, vosky, batoh, obal na lyže a řemínky na sepnutí lyží,

povinná lyžařská helma, u snowbordistů také krunýř na páteř

c) kapesné min. 2.500,-kč (nutno na vleky, bazén aj.), další kapesné dle uvážení

kapesné je možné předat vedoucím na srazu v podepsané obálce.

Prosíme ne tisícovky!

d) ostatní jakýkoliv doklad s fotkou (podklad pro slevy),

kartičku pojištěnce (stačí kopii), doklad o seřízení vázání

e) speciální šátek, blok a psací potřeby (příp. pastelky),

mj. tématická maska na téma "LIBOVOLNÁ KNIŽNÍ POSTAVA"

Mobilní telefony a jiné drahé přístroje či cenosti dávat dětem nedoporučujeme!!!!!!!!!

(za ztrátu neručíme) Telefonní hovory doporučujeme přes vedoucí a to v poledním klidu: 12.30-13.30h (do 21.00h mají děti program)

Organizační zabezpečení: a) min.3 lyž.družstva (výborní, dobří lyžaři a začátečníci, snowbordisté)

b) každý účastník je pojištěn

c) bezpečností vázání musí být odborně seřízeno

d) strava začíná obědem a končí snídaní

e) doprava autobusem, včetně odvozu lyží a zavazadel je zajištěna

Sraz účastníků je v sobotu 27.2. v 8h u Janáčkova divadla (u Bohémy), kde bude přistaven autobus.

Budete-li mít zpoždění, prosím volejte na: 606 454 352 (příp. na 775 626 244).

Návrat na stejné místo v sobotu 5.3. ve 12-13h.

Zimní soustředění plaveckého oddílu


