
JARNÍ PRÁZDNINY SVĚTLUŠEK,
A SKAUTEK

 
Na jarní prázdniny je třeba se 
nejpozději do 15. 2. 2016. Pro 
 
Sraz: v sobotu 27. 2. v 9:00 na parkovišti naproti Tesca
 

 
Návrat: v sobotu 5. 3. v 18:22
 
Zavazadla: 

 Autem povezeme tyto věci:
o lyže, snowboard, 

svázat 
o tašku s lyžáky 

 Ostatní věci si dítě ponese samo. Doporučujeme tedy vše sbalit do 
který dítě samo unese. Není vhodné, aby mimo batoh byly různé igelitové tašky
spacáky nebo lyžařské 

 
Cena pobytu:1800 Kč pro přihlášené

 Platit můžete třemi způsoby:
o Na účet 670100

Do zpráv pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte. 
být nejpozději do 22
Na účet posílejte jak poplatek za jarní prázdniny, tak peníze na vleky.

o Hotově na srazu
piknova.marie@gmail.com
a to z několika důvodů. Nepřejeme si, aby mladší vedení odcházelo ze schůzek 
s velkým obnosem peněz, navíc u sebe nebudou mít příjmový doklad 
s razítkem. Je pro nás jednodušší, když peníze vybírá jedna pověřen
Děkujeme. 

o Fakturou přes zaměstnavatele. 
Tkadlečkovou, email: 
31. 1. 2016. Na fakturu budou potřeba tyto informace
narození dítěte, jméno rodiče a fakturační údaje
I fakturou se platí jak poplatek

 

JARNÍ PRÁZDNINY SVĚTLUŠEK, VLČAT, SKAUTŮ 
SKAUTEK V HOSTINNÉM 27. 2. - 5. 3. 2016

Na jarní prázdniny je třeba se přihlásit zde: http://goo.gl/forms/KCRC4LivBW
do 15. 2. 2016. Pro nepřihlášené se cena pobytu navýší o 200 Kč.

na parkovišti naproti Tesca (viz mapka). 

18:22 vlakem EC 281 Jan Jesenius na hlavní nádraží

utem povezeme tyto věci: 
lyže, snowboard, běžky – doporučujeme dát do obalu nebo alespoň pevně 

 
statní věci si dítě ponese samo. Doporučujeme tedy vše sbalit do 

který dítě samo unese. Není vhodné, aby mimo batoh byly různé igelitové tašky
 helmy. Nejmenším samozřejmě pomůžeme. 

Cena pobytu:1800 Kč pro přihlášené, kdo nebude přihlášen, bude platit 2000 Kč.
Platit můžete třemi způsoby: 

670100-2209845361/6210 
Do zpráv pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte. Peníze n

t nejpozději do 22. 2. 2016 
Na účet posílejte jak poplatek za jarní prázdniny, tak peníze na vleky.

na srazu, a to po domluvě s Marií Piknovou 
piknova.marie@gmail.com, tel. 606884965. Neplaťte prosím na schůzkách

několika důvodů. Nepřejeme si, aby mladší vedení odcházelo ze schůzek 
velkým obnosem peněz, navíc u sebe nebudou mít příjmový doklad 
razítkem. Je pro nás jednodušší, když peníze vybírá jedna pověřen

přes zaměstnavatele. V tomto případě kontaktujte 
, email: jana.tk@seznam.cz, tel. 721698180, a to nejpozději

. Na fakturu budou potřeba tyto informace: jméno, příjmení
narození dítěte, jméno rodiče a fakturační údaje. 
I fakturou se platí jak poplatek za jarní prázdniny, tak vleky.

, SKAUTŮ 
5. 3. 2016 

http://goo.gl/forms/KCRC4LivBW, a to 
nepřihlášené se cena pobytu navýší o 200 Kč. 

 

EC 281 Jan Jesenius na hlavní nádraží. 

doporučujeme dát do obalu nebo alespoň pevně 

statní věci si dítě ponese samo. Doporučujeme tedy vše sbalit do jednoho batohu, 
který dítě samo unese. Není vhodné, aby mimo batoh byly různé igelitové tašky, 

 

, kdo nebude přihlášen, bude platit 2000 Kč. 

Peníze na účtu musí 

Na účet posílejte jak poplatek za jarní prázdniny, tak peníze na vleky. 
 (Maruška), email: 

, tel. 606884965. Neplaťte prosím na schůzkách, 
několika důvodů. Nepřejeme si, aby mladší vedení odcházelo ze schůzek 

velkým obnosem peněz, navíc u sebe nebudou mít příjmový doklad 
razítkem. Je pro nás jednodušší, když peníze vybírá jedna pověřená osoba. 

tomto případě kontaktujte Janku – Janu 
, a to nejpozději do 

jméno, příjmení a datum 

za jarní prázdniny, tak vleky. 



Peníze na vleky:Lyžovat budeme v lyžařském středisku Herlíkovice. Cena za vleky se letos 
rozdělí do dvou kategorií: 

 Skauti a skautky budou platit 1800 Kč 
 Vlčata a světlušky 1300 Kč 

 
Dokumentace: na srazu musí každé dítě odevzdat obálku označenou jménem (popř. 
přezdívkou), ve které bude všechna potřebná dokumentace. Bez těchto dokumentů není 
možné, aby dítě odjelo na jarní prázdniny!!! 

 Potvrzení o bezinfekčnosti 
 Kartičku pojištěnce nebo její kopii 
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (platí 12 měsíců, možná jej máte platný 

ještě z tábora) 
 Potvrzení o seřízení vázání, nebo alespoň čestné prohlášení rodičů o správném 

seřízení lyží 
 Starší 15 ti let potravinářský průkaz 

Potřebné dokumenty jsou ke stažení na oddílových stránkách. 
 
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 dobře sedící lyžařskou přilbu, kterou s sebou bude mít každý 
účastník jarních prázdnin a průkazku s fotkou a datem narození(např. šalinkarta). 
 
Dětem s sebou také nabalte dostatečné množství oblečení na 7 dní. Je potřeba počítat s tím, že 
se oblečení promočí, zvláště pak rukavice, ponožky a kalhoty na ven. Dále je potřeba mít 
s sebou spacák, přezůvky, hygienické potřeby, stezku, skautský zápisník, psací potřeby, šátek 
a přiměřené kapesné. Na svah se také bude hodit malý batůžek a termoska nebo jiná láhev na 
pití. Nezapomeňte nabalit také osobní léky s rozepsaným dávkováním. Zvláště u mladších 
dětí doporučujeme, aby měly co nejvíce věcí podepsaných. Vyhneme se pak případným 
ztrátám. 
 
Co nechat doma: jakékoliv návykové látky, přehrávače hudby, videohry, PSP, tablety apod. 
Mobilní telefony děti mohou mít, ale bude platit stejný systém jako na letním táboře. To 
znamená, že mladším dětem budou na začátku akce telefony vybrány a uschovány u vedení, 
které je dětem vždy vydá na vyřízení potřebných telefonátů a zpráv (myslíme, že v případě 
potřeby stačí zavolat kontaktní osobě a telefonáty vyřídit takto). Starší děti, tedy skauti 
a skautky mohou mít mobily u sebe na vlastní zodpovědnost a používat je budou moct jen ve 
svém volném čase. 
 
Kontaktní osoba: v případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat vedoucího akce 
Divocha – Lukáše Maňáka, e-mail: lukas.manak@volny.cz, tel: 734641754, který případné 
dotazy rád zodpoví. 
 


