
č.přihlášky :    . .  /2020                                 rezervace na jméno………………………...

 pořádá

Lyžařský   tábor   „Lipno 2020“
    Kdy:                  od  soboty 22.února do 29.února 2020 – jarní prázdniny Karlovarského kraje
                   Tábor se koná i za špatných sněhových podmínek.  

  Za kolik:     za 7 100,- Kč  cena zahrnuje  SKIPAS  
              

    cena zahrnuje:       jízdné na vleku    (mimo skipasu na večerní lyžování)

doprava vlakem  tam a zpět, odvoz batohů a lyží autem, ubytování v hotelu Kramolín, 
(přímo u sjezdovky), plná penze, celodenní pitný režim, svačiny, celotýdenní program, 
výuku lyžování a snowboard. kvalifikovanými instruktory naší lyžařské školy

Pro koho:      pro holky a kluky starší 4 let, lyžaře i pro úplné začátečníky

                 Hledáme sponzora pro zajištění cen do soutěží pro děti.
               

Další informace:   
do 1.února 2020 je nutné zaplatit zálohu ve výši 2.000,- Kč 
zbytek ceny (tj. 5.100,- Kč) uhraďte nejpozději do 20. února 2020,        
převodním příkazem nebo vkladem hotovosti na účet KB Cheb                           
č.ú. 8840460217/0100, jako variabilní symbol uveďte č. přihlášky
rodiče si mohou opět požádat o příspěvek svoji odborovou organizaci
závaznou přihlášku /strana č.2/ odevzdejte nejpozději do 10. ledna 2020

 

A kde vlastn  ě   budeme?                              Ski areál Lipno
   Horský hotel Kramolín, č.p.55, 382 78 Lipno nad Vltavou              

   Hotel Kramolín se nachází na kopci zvaném Kramolín vysokém 900 metrů nad mořem nad obcí Lipno nad
   Vltavou cca 2 km od obce a cca 3 km od Jihočeského moře - Lipenské přehrady.
   Ubytování je ve 2-6 lůžkových pokojích. 
   Lyžování : hotel je přímo v srdci zimního lyžařského střediska, které je moderně vybaveno a plně zasněžováno
   sněžnými děly, u hotelu končí dvě ze tří čtyřsedačkových lanovek, 7 km sjezdovek je tvořeno sedmi různými
   sjezdovkami s rozdílnou obtížností. Na Lipenské přehradě je v zimě každoročně frézován a upravován nejdelší
   přírodní bruslařský okruh v republice, okruh mezi Lipnem nad Vltavou, Frymburkem a Přední Výtoní

     odkazy:  http://www.lipnoservis.cz/      www.hotel-kramolin.cz 

Upozornění: 
         Upozorňujeme rodiče, že dítě nebude v rámci přihlášky na LT pojištěno. 
           Jakékoliv pojistky (úraz, ztráta věcí, atd.) si musí zajistit rodiče sami. 

Další podrobnější informace +  přihlášky získáte na adrese:
Zbyněk BRUSTMANN,  Drážní 18, 350 02 CHEB.

Tel.: 602 117 628, 606 216 393
E-mail:   info@detske-tabory.net               www.detske-tabory.net
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č.přihlášky :     . . /2020                 Přihláška

Přihlašuji závazně svého syna (dceru) na lyžařský tábor
 „LIPNO 2020“ 

termín konání:    od 22. 2. 2020  do  29. 2. 2020

v ceně  7 100,-Kč

Příjmení: _______________________         Jméno: _________________________

Datum narození: __ . __ . __                         Rodné číslo:  __ __ __ /  ____

Škola: _______________                              Třída: ______      

Adresa bydliště: ___________________      PSČ: _____________

Telefon: __________________________     e-mail:____________________(pro zasílání akcí, fotek, aj.)

Zdravotní pojišťovna: ____________________

Vedení tábora chci upozornit na (léky, omezení, nemoci) _________________
______________________________________________________________

Telefon, adresa zákonných zástupců dítěte, či jinak k péči o dítě pověřených osob, dosažitelných v 
době konání tábora:
  jméno,adresa,telefon  ...........................................................................................................
  jméno,adresa,telefon  ...........................................................................................................

Stornopodmínky: V době kratší 48 hod. před odjezdem na LT náhrada ve výši 25% z ceny. Nenastoupí-li přihlášený
na pobyt bez předchozího storna, hradí 100% ceny. 

Datum :  __ . __ . 2020                                       Podpis rodičů : ______________________

odstřihnout---------------------------------------------------------------------------------------------odstřihnout

č.přihlášky :     . . /2020

P r o h l á š e n í   o   b e z i n f e k č n o s t i 
      Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil
dítěti ....................................................................bytem v ..............................................,                
r.č. ................./........., které je v mé péči, karanténní opatření (karanténu, zvýšený zdravotní dozor 
nebo lékařský dohled), a že mi není známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku
s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí.
  Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby mé prohlášení nebylo pravdivé.
A dále prohlašuji, že zdravotní stav mého dítěte je dobrý, a že se mé dítě může zúčastnit 
lyžařského tábora v termínu od  22.2. - 29.2. 2020  „Lipno 2020“.
      Dítě má sjednanou pojistnou smlouvu o úrazovém pojištění.
      Dále vedení tábora upozorňuji na to, že mé dítě bere tyto léky:...........................................

Další upozornění rodičů:..........................................................................................................
           ...............................………………...........................................................................…
           .......................................................... ...........................................................................

  
V .......................................dne 22.února 2020.                     ____________________________

podpis rodičů /zákon. zástupce/

Toto prohlášení dítě povinně odevzdá s průkazem pojištěnce ZP při nástupu k odjezdu do tábora.
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Informace pro účastníky lyžařského tábora
Lyžařská škola Zbyněk Brustmann pořádá letní a zimní dětské tábory s tradicí

od roku 1998
-

 „ LIPNO 2020“
    
Adresa pobytu:   Hotel Kramolín
                              Kramolín č.55
                              368 78  Lipno nad Vltavou
            

Sraz účastníků:    sobota 22.února 2020 v 11.30 hod.v nádražní hale ČD Cheb
vlak odjíždí v 12.33 hod
Do doby odjezdu je nutné uložit lyže a zavazadla do přistaveného auta, které 
nám je odveze na místo

Odjezd domů:      sobota 29.února 2020  v 12.11 hod
                               předpokládaný příjezd do Chebu je v sobotu 29.února 2020 v 17.26 hod -
                               sraz v nádražní hale ČD
                                     Pokud by došlo ke změně vlakového spojení, dáme včas vědět.
Co s sebou:

lyže sjezdové + přezkáče, popř. snowboard + snowb. boty, (vázání seřízené 
odborným servisem), vloženy do vaku nebo spojené řemínkem
teplé oblečení na lyžování - lyžařské kalhoty nebo kombinézu 2x
rukavice min 2x, čepici, teplé ponožky min 2x
přezůvky do budovy
lyžařské brýle, opalovací krém
hygienické potřeby
noční prádlo (pyžamo)
dostatek spodního prádla, trička, punčocháče nebo termo prádlo
plavky + ručník (možná půjdeme do bazénu)
brusle označené jménem (pokud to počasí dovolí, půjdeme bruslit)PODLE POČASÍ
kartičku zdravotní pojišťovny-!!! kopii !!!
jídlo na cestu – na hotelu bude prvním jídlem večeře
potvrzení o bezinfekčností

svačinu, přezůvky do budovy a potřebné věci na cestu si dejte do malého příručního
batůžku

                                              /ne do igelitové tašky/!!!
POZOR:   Organizátor nezajišťuje zvláštní pojištění účastníků pobytu.
                   Zdůvodnění: Pojišťovna zřizuje za dosti velký poplatek pouze životní pojistku úrazu
                   pro vedoucího zájezdu, smrt a doživotní poúrazové následky dětí, nikoliv tedy   
                   běžných úrazů dětí. Proto je nutné, aby si rodiče  pojištění dětí zajistili sami.

                       Na společné prázdniny se těší                              Zbyněk Brustmann
                                                                                                              vedoucí lyžařského tábora
                                                                                              tel.: 602 117 628

Pokud by ses z vážných důvodů nemohl/a pobytu zúčastnit je nutné mi to dát okamžitě vědět a nejlépe za sebe zajistit
odpovídající náhradu, jinak budeme nuceni požadovat od Tvých rodičů storno poplatek  (100% výše ubytování)
Tento zájezd se uskuteční i za špatných sněhových podmínek a bude zajištěn náhradní program (turistika, bazén,        
hry v přírodě,  exkurze atd.). 
 

AHOJ   TĚŠÍME  SE                                   Zbyněk a vedoucí
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