
 

 

Jarní prázdniny v Liberci 

11. – 18. 3. 2017 

Sraz: v sobotu 11. 3. v 8:00 na parkovišti naproti Tesca 

Návrat: v sobotu 18. 3. v 18:51 vlakem Ex 573 Josef Ressel na hlavní nádraží  

Zavazadla: 

 Autem se povezou lyže, běžky a snowboardy (do vozíku se pravděpodobně vlezou 

ještě všechny lyžáky a helmy). 

 Ostatní věci si dítě ponese samo. Doporučujeme tedy vše sbalit do jednoho batohu 

s váhou odpovídající tomu, co unese sám.  

Vlak nás odveze až do Liberce, ale budeme jednou přestupovat. Od vlakového nádraží jsou 

to pak ještě 3 km.    

Na srazu musí každé dítě odevzdat obálku se jménem a kontaktem na rodiče. V obálce 

musí být: 

1. Potvrzení o bezinfekčnosti  

2. Kartičku pojištěnce nebo její kopii  

3. Sepsané dávkování léků (pokud dítě nějaké užívá)  

4. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (platí rok, měl by vám platit od tábora, školy v 

přírodě…)  

5. Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 

6. Potvrzení o seřízení vázání (nebo alespoň čestné prohlášení rodičů)  

7. Děti pod 15 let musí mít průkaz s fotkou a datem narození (např. šalinkartu) 

8. Starší 15 ti let potravinářský průkaz 

9. Vytištěnou a podepsanou přihlášku na jarní prázdniny 

Potřebné dokumenty jsou ke stažení na oddílových stránkách. http://www.70bo.net/blog/ 

Bez potřebných dokumentů dítě na jarní prázdniny nemůže jet! 

 

Peníze 

Cena jarních prázdnin činí 1800 Kč, pro nepřihlášené 2000 Kč. Platit lze hned několika 

způsoby: 

1. Hotově – zde prosím o domluvu předem na tel. čísle 731 566 371 

2. Na účet – v tomto případě vám přijde e-mail s informacemi o platbě 

3. Fakturou přes vašeho zaměstnavatele – zde také prosíme o domluvu předem 

http://www.70bo.net/blog/


Způsob platby můžete zvolit při elektronickém přihlášení vašeho dítěte na odkaze: 

https://goo.gl/forms/CO2f9p6uA8LqFXsT2 

Peníze za vleky 

Cena za vleky se letos bohužel vystoupá o něco výše, než tomu bylo v minulém roce. 

Konkrétně se bude jednat o částku 1900 Kč, a to za 5 dní lyžování. Peníze za vleky 

budeme vybírat v hotovosti na srazu. 

Navíc bychom rádi letos využili možnost večerního lyžování, které je dobrovolné a jen pro 

zdatné lyžaře. Dětem ho nabídneme 2x za celý pobyt. Cena za jedno večerní lyžování je 

200 Kč a jezdí se od 18:00 – 20:00. Pokud máte zájem o večerní lyžování, tak nám stačí dát 

vědět na srazu a přiložit částku na zaplacení večerního skipasu. 

 

Co si vzít s sebou? 

Do vlaku: Prvním společným jídlem bude až sobotní večeře, proto je potřeba mít do vlaku 

dostatečně velkou svačinu a dostatek pití. Ve vlaku nepojedeme v kroji a kroj ani 

nebudeme potřebovat. I tak si prosím vezměte na sebe skautský šátek.   

S sebou: Lyžařské vybavení a lyžařskou helmu, kterou musí mít každý účastník, který chce 

chodit na sjezdovku. Samozřejmě dostatek oblečení na sjezdovku i dovnitř. Je velká 

pravděpodobnost, že oblečení promokne, takže počítejte i s náhradním, především kalhoty a 

rukavice. Dále je potřeba spacák, přezůvky, hygienické potřeby, stezka, skautský zápisník, 

psací potřeby, baterka, šátek, uzlovačka, zpěvník a přiměřené kapesné. Bude se hodit i malý 

batůžek a termoska nebo jiná láhev na pití. Nezapomeňte na osobní léky.   

Co nechat doma: Jakékoliv návykové látky, tablety, herní konzole, apod. Nebojte, nebudete 

je potřebovat. Mobilní telefony děti mít mohou, ale nesmí narušovat program, jinak budou 

zabaveny. Každý si nese zodpovědnost za přístroje sám.  

Kontaktní osoba: V případě dotazů před jarními prázdninami, tak i během našeho pobytu, 

kontaktujte Magdu Maňákovou (e-mail: magda.manak@seznam.cz, tel: 731 566 371).  

 

https://goo.gl/forms/CO2f9p6uA8LqFXsT2

