INFORMACE

k jarním prázdninám, pořádaných dětskou cestovní agenturou Junior KC.

Termín: 13.3. – 19.3. 2022
Místo: chata MUHU v Jindřichově
Lyžování: lyžařské středisko Severák
Cena poukazu: 5 555,- Kč včetně DPH
Záloha 3 000,- Kč/osoba slouží jako rezervování místa, vybírá se však jen do konce října, poté už je možná
rezervace pouze za plnou cenu. Úplnou úhradu je potřeba provézt do 20. prosince! Platby provádějte na náš
účet č. 3879670227/0100, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte.
V ceně poukazu je zahrnuto ubytování, strava 5x denně + pitný režim (snídaně formou švédských stolů),
doprava z Děčína a zpět, doprava z chalupy k vleku a zpět, profesionální učitelé lyžování, úrazové pojištění.

Cena za vleky (za permanentku):

Platbu za vleky vybíráme u autobusu před odjezdem.
děti do 14ti let – 1 080,- Kč
děti od 15ti let – 1 320,- Kč
Odjezd: v neděli 13.3. 2022 autobusem z Komenského náměstí v 11:00 hod – sraz v 10:40 hod.
Příjezd: v sobotu 19.3. 2022 autobusem na náměstí Komenského okolo 16:00 hod.
Akce se koná za každého počasí, tedy i bez sněhu. V tomto případě je připraven náhradní program –
návštěva ZOO, Agua a IQ parků v Babylonu v Liberci aj. Na vstupy budou použity peníze z vleků.

Vedoucí lyžáku – David Helcl, 732 625143

DOKUMENTY
- kartička pojištěnce
- potvrzení od lékaře
- bezinfekčnost
TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Některé děti si nepamatují, jak jejich vybavení vypadá, proto prosíme vše zabalit do lyžařského vaku a
podepsat, nebo přiložit popis lyží, hůlek, aj.
- lyže s fungujícím vázáním
- lyžařské boty (přesná velikost a fungující přezky)
- HELMU, lyžařské brýle
OBLEČENÍ (kromě běžného)
- seznam věcí – zvláště u malých dětí, je lepší mít všechny věci podepsané
- na výuku je potřeba mít 2x rukavice (ne pletené!), čepici, šálu, 2x kombinézu nebo 2x bundu a 2x zimní
kalhoty (když je mokrý sníh, přijedou děti už po dopoledním lyžování promočené a přes oběd
nestihneme věci usušit)
- oblečení na diskotéku
- masku na karneval – karneval bude v budově v rámci závěrečné diskotéky
- plavky (v případě náhradního programu)
OSTATNÍ
- jelení lůj, ochranný krém, hygienické potřeby
- sluneční brýle
- přezůvky
- kapesné - nedávejte dětem zbytečně moc peněz - mají vše zajištěné (kapesné si děti budou moci
uschovat u vedoucích)
ODKAZY
Junior KC – www.juniorkc.cz
Chata Muhu – www.chatamuhu.cz
Lyžařský areál Severák - http://www.skijizerky.cz/ski-arealy/severak/
Pro další informace můžete volat na mobil 724 738216, nebo na mailu juniorkc@volny.cz.
NEDOPORUČUJEME ZLATÉ ŘETÍZKY, DRAHÉ ŠPERKY A MOBILNÍ TELEFONY,
ZA ZTRÁTU VĚCÍ NERUČÍME.

Covidová opatření upřesníme před lyžákem dle aktuální situace.

