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Tábor je určen pro začínající i pokročilé lyžaře. 

 

Kapacita: 15 dětí 

 

Ubytování: 

Chalupa Vendula a Karolina – Sklenařice 199, Vysoké nad Jizerou 
https://www.e-chalupy.cz/krkonose/ubytovani-sklenarice-
pronajem-chalupa-karolina-2083.php  

 

Náš tým: 

Hlavní vedoucí: Roman Kotlín 

Zdravotník: Roman Kotlín, případné intimní problémy dívek bude řešit Lucie Klajblová 

Instruktoři lyžování: Michal Weinfurtner, Ondřej Abel 

Instruktor snowboardingu: Daniel Altera a jeho pomocník Marian Belyuš 

Vedoucí: Lucie Klajblová, Jana Alterová 

Kuchyně: Lucie Klajblová  

Tým vedoucích se může ještě změnit. 

 

Kontakt: 

Pro více informací kontaktujte Romana Kotlína, tel. 605 757 026, roman@lagunino.cz 

 

 

 

Lyžování: 

Lyžovat budeme v areálech Paseky nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Rejdice, Špičák nebo Rokytnice 

nad Jizerou – o výběru rozhodují instruktoři na základě zhodnocení stavu a povahy sjezdovek a 

výkonnosti dětí. Doprava na sjezdovky bude realizována osobními automobily.  

Jeden den bude realizován výlet na běžkách a biatlon v Polsku (v případě, že bude možný přeshraniční 

styk bez omezení pro občany ČR) či v ČR – dle sněhových podmínek. 

Případní zájemci mohou jezdit také na snowboardu – dítě, které nemá s sebou vlastní výzbroj na 

snowboarding, si platí zapůjčení výzbroje na snowboarding samo (ceny dle místních půjčoven).  

https://www.e-chalupy.cz/krkonose/ubytovani-sklenarice-pronajem-chalupa-karolina-2083.php
https://www.e-chalupy.cz/krkonose/ubytovani-sklenarice-pronajem-chalupa-karolina-2083.php
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Ostatní program: 

Jeden celodenní výlet s koupáním; hry; soutěže; deskovky; odpočinek; saunování (chalupa je vybavena 

finskou saunou). 

 

Nebude-li sníh – pokud nebude sníh, akce se uskuteční formou výletů a turistiky ☺ 

 

 

 

Doprava: 

Společná vlakem z Libčic v sobotu 6. 3. 2021, odvoz zavazadel zajištěn autem, sraz na nádraží ve 

12:30 hod. Odjezd ve 13:07 přes Kralupy, Neratovice. V čase od 12:30 do 13:00 budou přebírána 

zavazadla, dokumentace. Příjezd do Sklenařic v 16:47.  

Je možno využít i vlastní dopravu, děti v tomto případě přivezte k chalupě ve Sklenařicích mezi 17:30 – 

18:30 hodinou.  

Návrat v neděli 14. 3. 2020 ve 14:49 hodin do Libčic nad Vltavou na nádraží, v podobnou dobu dorazí 

i zavazadla. Děti s vlastní dopravou je nutné vyzvednout mezi 9:00 - 9:30. V případě, že bychom se vešli 

i s dětmi na cestu zpět do aut, přijeli bychom auty kolem 12 hodiny (bude upřesněno) 
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Strava: 

Strava bude zajištěná 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) + druhá večeře pro případné 

hladovce. Minimálně jedno jídlo denně bude teplé. Na svah budou dostávat děti s sebou svačiny. Během 

tábora bude zajištěn pro děti pitný režim formou čaje, vody, šťávy. 

 

Pojištění: 

Všechny děti budou mít sjednané úrazové pojištění vč. zimních sportů a pojištění odpovědnosti za škodu. 

Pojištění nekryje události způsobené v důsledku epidemie Covid-19.  

 

 

 

Do kdy je potřeba dítě přihlásit a jakým způsobem: 

Dítě na tábor přihlaste nejpozději do 15. 2. 2021 nebo do vyčerpání volné kapacity odevzdáním přihlášky 

(předáním na kroužku nebo zasláním na adresu spolku), nebo zasláním scanu přihlášky do mailu 

roman@lagunino.cz. 

 

Cena: 6 500,- Kč (máme podaný grant u MŠMT, v případě že jej získáme, by byla cena 5 150,- Kč) 

V ceně je zahrnuto: ubytování, doprava, strava, celodenní výlet zahrnující vstupy a dopravu, pojištění, 

režie, 5denní skipass, zapůjčení výzbroje na běžky, v případě že nebude sníh, cena zahrnuje veškeré 

náklady na výlety. 

Cena nezahrnuje: večerní lyžování, zapůjčení výzbroje na sjezdové lyžování nebo snowboarding 
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Kapesné a elektronika: 

Dítěti můžete dát kapesné, jeho výše je na vás, dle zkušeností doporučujeme částku 300 – 500 Kč. 

Mobilní telefon a elektroniku si dítě vzít s sebou může, pravidla jejího používání jsou zanesena 

v táborovém řádu. Upozorňujeme však, že za elektroniku dětí neručíme.  

Kapesné na večerní lyžování: 1 večerní lyžování vyjde na cca 300 Kč (skipas) – max. 3x za tábor 

Kapesné na zapůjčení snowbaordu: zapůjčení na 1 den cca 500 Kč – dle zájmu dítěte 1 – 3 dny 

 

Zapůjčení lyžařské výstroje a výzbroje a snowboardu: 

Ve všech skiareálech jsou k dispozici půjčovny, kde lze zapůjčit veškeré vybavení pro dítě na lyžování. Je 

možné zapůjčit také např. v Kralupech.  

 

Účast rodičů: 

V případě volných kapacit jsou rodiče dětí srdečně vítáni, aby jeli s námi (v případě volné kapacity). Pro 

více informací pište na roman@lagunino.cz. Cena pro rodiče bude kalkulována dle počtu dní strávených 

s námi – ubytování (250 Kč), strava (150 Kč), celkem tedy 400 Kč/den. Rodiče si dále sami platí skipasy, 

dopravu, rekreační poplatek obci, vstupy, zapůjčení výzbroje.  

 

Platební a storno podmínky:  

S ohledem na aktuální epidemickou situaci není požadována záloha. K platbě za tábor budete vyzváni cca 

14 dní před odjezdem, až bude jasné, zda a za jakých podmínek se bude moci jet.  

Odhlášení po 1. 3. 2021: 50% 

 

Požadované dokumenty k účasti dítěte na táboře: 

Přihláška 

Prohlášení bezinfekčnosti + příloha 

Kopie průkazu evropského zdravotního pojištění (děti, od kterých nemáme) 

Kopie osvědčení o zdravotní způsobilosti dítěte (ne starší než dva roky) 

Potvrzení o správném seřízení lyží/snowboardu (děti, co si přivezou vlastní výzbroj; buď originál, který 

vám vydá servis lyží, nebo potvrzení od zákonného zástupce) 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (děti, od kterých nemáme) 

Cestovní doklad dítěte (PAS, nebo OP) – pro výlet na běžky do Polska 

  

Formuláře jsou ke stažení stránkách www.lagunino.cz v sekci připravované tábory, oddílové děti 

dostanou tištěné na oddílové schůzce. 

 

Děti lze na tábor přihlašovat průběžně do naplnění kapacity (stačí zaslat scan přihlášky na mail 

roman@lagunino.cz, originál přinést na sraz), ostatní dokumenty odevzdat na srazu. 

mailto:roman@lagunino.cz
http://www.lagunino.cz/
mailto:roman@lagunino.cz
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Co s sebou: 

Oblečení dle aktuálního počasí v dostatečném počtu náhradních kusů (děti se rády zmáchají ve sněhu) – 

doporučujeme: triko 4x, mikina 3x, dlouhé kalhoty 3x, kraťasy 1x, ponožky 10x, spodní prádlo 10x, 

oteplováky, zimní bunda, zimní boty 2x (je opravdu žádoucí dát dětem minimálně dvoje dobré boty + např. 

jedny tenisky), čepice 2x, rukavice 3x, šála, pláštěnka, plavky; batoh na výlety; 1,5l láhev na pití; krabička 

na svačiny; ručník 2x; hygienické potřeby: kartáček a pasta, sprchový gel; čelovka; přezuvky (kdo nechce 

chodit po chatě naboso nebo v ponožkách). Řádně seřízené lyže s vázáním, lyžařské boty, lyžařská přilba, 

lyžařské brýle, oblečení na lyžování (ideálně 2x), hůlky. Kdo má, může si vzít vlastní snowboard 

s příslušenstvím, či vlastní lyže na klasické lyžování (běžky) vč. příslušenství.  

 

Lyžování, snowboarding a bezpečnost: 

Všichni lyžaři/snowbaorďáci mladší 18 let budou muset mít povinně během každého sjezdového lyžování 

a snowboardingu lyžařskou přilbu. Bez ní nebudou na lyže či snowboard puštěni. Pokud někdo přilbu 

náhodou nebude mít s sebou, bude si ji muset na vlastní náklady zapůjčit.  

Všichni lyžaři/snowboarďáci mladší 18 let musí mít řádně seřízené lyže/snowboard, toto musí být 

doloženo buď prohlášením ze servisu, nebo zákonným zástupcem. Pokud některý z účastníků toto 

prohlášení nebude mít s sebou, necháme mu lyže seřídit v servisu na jeho náklady.  

První den akce čeká děti všeobecné školení bezpečnosti, seznámení s táborovým řádem a školení 

bezpečnosti při lyžování a snowboardingu. 

Lyžování sjezdové, lyžování klasické i snowboarding bude veden instruktory a děti jsou povinné se řídit 

jejich příkazy. Samostatné ježdění s rodiči je povoleno pouze se souhlasem instruktorů a s jejich 

vědomím.  

 

Epidemická opatření: 

S ohledem na stávající situaci je nutné počítat s ne úplně standardními jarňáky. Všichni účastníci JDT 

budou povinni dodržovat platná Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření a Mimořádná nařízení 

MZČR. Je pravděpodobné, že se tábor nebude moci vůbec uskutečnit, či za podmínek, které nebude možné 

splnit a dodržovat. Je nutné počítat i se situací, kdy se ze dne na den zakáže lyžování, konání akcí pro 



Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 
 

 

děti atp. a v tom případě bude nutné tábor ukončit a děti vám opět předat. Dále je nutné počítat s tím, 

že mohou platit různá nařízení (např. povinné testování lyžařů před vstupem na vlek atp.). Případné vrácení 

zaplacené částky, či její části, se bude odvíjet od skutečně vynaložených nákladů.  

 

Nicméně i přes všechna možná i nemyslitelná úskalí věříme, že se JDT uskuteční a bude se dětem líbit 

jako každý rok 😊 

 

Program se může změnit v závislosti na vyšší moci, počasí, výkonnosti dětí. 

 


