HORY SKUPINY KOŘES – 13.1. -20.1.2012
Vážení rodiče,
jako každý rok i letos Vám nabízíme pobyt na horách pro Vaše děti. Loňské hory jsme úspěšně
zvládli v našich Albrechticích v Jizerských horách a u dětí to mělo opravdu velký úspěch. Takže i tento rok
pojedeme do naší horské chaty. Ubytováni budeme ve vlastním objektu. Stravování bude v chalupě 3x denně
– snídaně (v podobě švédského stolu), oběd (bude zajištěn polévkou + studenou kuchyní), večeře (bude
pojímána jako hlavní jídlo, a tudíž teplá), pitný režim celý den, svačiny v podobě ovoce/zeleniny a sušenky.
Po obědě bude polední klid. Spát budeme na postelích a matracích (stejných jako na letním táboře v malém
oddíle) a ve spacácích.
Lyžovat se bude hlavně na Obecním vleku. Na Tanvaldský Špičák vyrazíme maximálně dvakrát
vzhledem k loňským zkušenostem. Bude možnost vyrazit i na vlek kousek od chalupy směr Desná
(začátečníci). Na Tanvaldském Špičáku je možnost černé, červené a modré sjezdovky. Výjezd na kopec je
pomocí lyžařských vleků nebo sedačky. Lyžování na Tanvaldském Špičáku je jak pro začátečníky a mírně
pokročilé, tak i pro zdařilé sjezdaře či snowboardisty. Obecní vlek je kvalifikován pro méně zdatné lyžaře.
Ale po loňském roce jsme se s dětmi shodli, že se nám tam lyžovalo mnohem lépe než na Špičáku. Výjezd na
kopec u obecního vleku je formou pomy. Ceny vleků na Tanvaldském Špičáku najdete na: http://
www.lyzovani-jizerske-hory.cz/tanvaldsky-spicak/cenik.php (přesnější kalkulace vleků bude upřesněna
v podrobnějších informacích v lednu).
Hřebenové trasy jsou ideální pro běžkaře, lze podnikat dopolední či odpolední výlety. Proto neváhejte
dětem s sebou přibalit i běžky, protože bychom běžkařských výletů rádi podnikli více než v loňském roce.
Děti si s sebou mohou vzít i snowboard, ale je nutné se na něj připojistit, podle pojišťoven jde o rizikový
sport.
Volným odpočinkovým dnem bude pravděpodobně pondělí nebo úterý. Doufáme, že nám napadne
sníh a my budeme mít na čem lyžovat.
Přihlášky prosím odevzdejte svým vedoucím či instruktorům nejlépe do Vánoc nebo na začátku
ledna.
Cena hor činí 2500,- Kč. Plaťte, prosím, nejlépe převodem na náš účet: 509003001/5500 vedený u
Raiffesenbank, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo svého dítěte. V ceně je doprava, strava, pitný režim
a veškeré další náklady - nevztahuje se však na vleky. Jako skupina děti nepojišťujeme, proto je proti
případnému úrazu pojistěte sami. Všechny děti budou mít povinně lyžařskou helmu a v případě snowboardu
doporučujeme také chrániče zápěstí.

-------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška
Závažně přihlašuji svého syna/dceru ................................................................................
bytem ..............................................................., rodným číslem ...............................................
na zimní tábor skupiny Kořes, organizace Kondor, v ceně 2500,- pořádaný v termínu 13.1.-20.1.2012
v Albrechticích v Jizerských horách.
Budu platit hotově – na účet (nehodící se škrtněte)

Datum: …………………………… Podpis rodičů: …………......................................................

