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Kapacita: 12 dětí 

 

Ubytování: Chalupa U čápa, Smržovka 

Chalupa je plně vybavená, vč. sauny, vířivky 

 

Náš tým: 

Hlavní vedoucí: Roman Kotlín 

Zdravotník: Roman Kotlín, případné intimní problémy dívek bude řešit Katarína Buchanan Geyerová 

Instruktoři lyžování: Michal Weinfurtner, Ondřej Abel, Katarína Buchanan Geyerová 

Instruktor snowboardingu: Daniel Altera 

Vedoucí: Michal Weinfurtner, Ondřej Abel, Katarína Buchanan Geyerová, Radka Čmelíková, Vladimír 

Čmelík, Ondřej Antoš 

Kuchyně: Jana Tothová 

 

Kontakt: 

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

 

Pro koho je tábor určený: děti 8 – 16 let 

 

Lyžování a snowboarding: 

Lyžovat budeme v areálech v okolí Smržovky (Filip, tanvaldský Špičák), o výběru areálu rozhodne hlavní 

instruktor lyžování dle aktuálního stavu sjezdovek. Chybět nebude ani dětmi oblíbené večerní lyžování. 

Součástí tábora bude také snowboarding – volitelná aktivita 2 dny během pobytu instruktora 

snowboardingu. Pokud bude chtít dítě jezdit pouze na snowboardu a nelyžovat, je nutné počítat s tím, 

že instruktor lyžování nebude přítomen po celou dobu konání JDT a bude nutné doložit prohlášení 

zákonného zástupce dítěte, že souhlasí na svou odpovědnost se snowboardingem dítěte i bez přítomnosti 

instruktora. 
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Musí umět dítě lyžovat? Ne, naši instruktoři si děti rozdělí podle jejich úrovně lyžařských schopností 

 

Ostatní program: 

Jako vždy je pro děti připraven i program na chvíle, kdy nebudou stát na lyžích – hry, soutěže, challenge, 

deskovky, výlet do Liberce (bazén, lasergame, trampolínový park), výlet na rozhlednu Černá Studnice a 

přírodní sáňkařskou dráhu. 

 

   

 

Doprava: 

Společná vlakem z Libčic nad Vltavou v sobotu 11. 2. 2023, sraz na nádraží ve 14:30, vlak jede v 

15:08.  

Návrat v sobotu 18. 2. 2023 buď ve 14:49 vlakem na nádraží, nebo auty kolem 13 hodiny (podle 

počtu účastníků a kapacity aut). Upřesníme v den odjezdu.  

Lyže a zavazadla budou transportovány auty tam i zpět. 

 

Strava: 

Strava bude zajištěná 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, 

večeře) + druhá večeře pro případné jedlíky. Minimálně jedno jídlo 

denně bude teplé. Během tábora bude zajištěn pro děti pitný režim 

formou čaje, vody, šťávy. Vařit si budeme sami. 

 

Pojištění a pravidelně užívané léky: 

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

Pokud dítě pravidelně užívá léky a nechcete, aby je užívalo samo bez dohledu, odevzdejte je zdravotníkovi 

na srazu.  

 

Do kdy je potřeba dítě přihlásit a jakým způsobem: 

Dítě na tábor přihlaste nejpozději do 10. 1. 2023 odevzdáním přihlášky (předáním na kroužku nebo 

zasláním na adresu Spolku), nebo zasláním scanu přihlášky do mailu roman@lagunino.cz. S ohledem na 

omezenou kapacitu může být tábor naplněn dříve.  

 

Cena: dítě do 15ti let 7 500,- Kč, dítě nad 15 let 8 000,- Kč 

 

V ceně je zahrnuto: ubytování, doprava, strava, vstup do bazénu, vstup do trampolínového parku, 

lasergame, pojištění, skipas 4ze6, půjčení saní, večerní lyžování, režie 
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Kapesné a elektronika: 

Dítěti můžete dát kapesné, jeho výše je na vás, dle zkušeností doporučujeme částku 400 - 600 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 (poškození, ztráta).  

 

Zapůjčení lyžařské výstroje a výzbroje: 

Ačkoliv jsou ve všech skiareálech k dispozici půjčovny, kde lze zapůjčit veškeré vybavení pro dítě na 

lyžování, velmi doporučujeme, aby dítě mělo vše potřebné a odzkoušené s sebou. V případě, že dítě bude 

potřebovat něco půjčit, pokusíme se mu to zajistit, nicméně na jeho náklady. Vybavení na snowboarding 

si dítě zapůjčuje na vlastní náklady (volitelná aktivita). 

 

Účast rodičů: 

V případě volných kapacit jsou rodiče dětí srdečně vítáni, aby jeli s námi. Pro více informací pište na 

roman@lagunino.cz. Cena pro dospělého bude vypočítána dle nákladů za ubytování, stravu, dopravu. Skipas, 

vstupy a zapůjčení výzbroje si dospělí hradí sami. Na rodiče se vztahují stejné platební a storno 

podmínky, stejně tak dodržování táborového řádu jako na děti.   

 

Platební a storno podmínky:  

Záloha ve výši 4 000,- Kč musí být uhrazena do 10. 1. 2023, doplatek 

do 10. 2. 2023. Lze domluvit i individuální splátkový kalendář, případně 

zaplatit celý tábor najednou.  

Platbu je možné realizovat v hotovosti nebo bezhotovostně na účet č. 

1027473785/5500, do poznámky napište JDT 2023 a jméno dítěte.  

Storno podmínky – v případě, že se dítě nakonec tábora nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, 

vrátíme vám následující procenta z ceny tábora: 

Odhlášení do 31. 12. 2022: 100%   

Odhlášení v období od 1. 1. do 5. 2. 2023: 50%  

Odhlášení po 5. 2. 2023: 25% 
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Požadované dokumenty k účasti dítěte na táboře: 

Přihláška 

Prohlášení o bezinfekčnosti 

Příloha k bezinfekčnosti 

Originál nebo kopie průkazu evropského zdravotního pojištění (Ti od nichž nemáme) 

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

Potvrzení o správném seřízení lyží (buď originál, který vám vydá servis lyží, nebo prohlášení zákonného zástupce) 

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

Souhlas zákonného zástupce se snowboardingem dítěte v nepřítomnosti instruktora (děti, které budou chtít 

jezdit pouze na snowboardu celý JDT) 

 

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

 

Přihlášku prosíme odevzdat nejpozději do 31. 12. 2022 (stačí zaslat scan na mail roman@lagunino.cz, 

originál přinést na sraz), ostatní dokumenty odevzdat na srazu. 

 

Co s sebou: 

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

doporučujeme: triko 3x, mikina 2x, dlouhé kalhoty 2x, kraťasy 1x, ponožky 10x, protiskluzové ponožky 

do jumpparku, 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, případně vlastní řádně 

seřízený snowboardingový set. 

 

Bezpečnost: 

Všichni lyžaři mladší 18 let budou muset mít povinně během 

každého sjezdového lyžování a snowboardingu 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. Stejně tak musejí mít děti vhodné lyžařské oblečení! 

Všichni lyžaři musí mít řádně seřízené lyže, toto musí být 

doloženo buď prohlášením ze servisu, nebo zákonným 

zástupcem. Stejně tak, pokud si dítě bere s sebou i svůj 

snowboardingový set! Pokud některý z účastníků toto prohlášení nebude mít s sebou, necháme mu lyže či 

snowboard seřídit v servisu na jeho náklady.  

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

bezpečnosti při lyžování. 

 

Těšíme se na vaše děti a věříme, že si JDT opět pořádně užijí. 
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