ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZIMNÍMU PŘÍMĚSTSKÉMU
TÁBORU V MLADÝCH BUKÁCH
Táboř na Lyžích je 5denní zimní příměstský tábor pořádaný lyžařskou a snowboardovou školou
Areálu Mladé Buky. Program tábora je určený dětem od 5 do 15 let a kombinuje rozvoj lyžařské
techniky, zásady chování a bezpečnosti na sjezdových tratích. Zároveň si děti vyzkouší netradiční
nezimní sporty.

KDE LEŽÍ TÁBOŘ NA LYŽÍCH?

Základnou našeho příměstského tábora je lyžařský Areál Mladé Buky.

KDY SE TÁBOŘ NA LYŽÍCH KONÁ?

6. - 10. března 2023, tedy o jarních prázdninách okresu Trutnov. Táboř probíhá od pondělí do pátku.
Orientační harmonogram každého dne:
• 8:00 - 8:30 předání dětí v kanceláři LŠ
• dopolední program včetně pauzy na svačinu
• výuka lyžařské techniky
• 12:00 oběd
• odpolední program včetně pauzy na svačinu
• NEW school metodika (boule, jízda volným terénem, základy freestylu)
• nelyžařské sporty a aktivity (lukostřelba, bungee running, první pomoc atd.)
• 16:00 konec programu
• 16:00 - 16:30 předání dětí rodičům

PRO KOHO JE TÁBOŘ NA LYŽÍCH URČEN?

Pro všechny děti od 5 do 15 let, které rády lyžují a učí se nové věci na sněhu, od úplných lyžařských
začátečníků po ostřílené jezdce.

JAK PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

Jednoduše prosím vyplňte on-line přihlášku pod tímto odkazem.

TÁBORNÉ

6 200 Kč/osoba

VYPLNIT ON-LINE PŘIHLÁŠKU

Účastnický poplatek na tábor lze uhradit bankovním převodem na základě faktury do 7 dní od vystavení faktury. Případně hotově nebo
platební kartou v kanceláři Lyžařské školy Mladé Buky, a to nejpozději 7 dní od odeslání závazné přihlášky.

V táborném je zahrnuto:
• Profesionální instruktoři lyžování.
• Jízdné po celou dobu tábora.
• Jídlo a pitný režim.
• dopolední a odpolední svačina, oběd každý den, teplý čaj po celý den
• Pojištění lyžařské školy.
• Zázemí lyžařské školy:
• výukové pomůcky, denní místnost pro převlečení dětí
• možnost uložení lyžařského vybavení po dobu tábora
• Závěrečné páteční závody.
• Malý dárek.
V ceně tábora není zahrnuto:
• Půjčovna vybavení. Účastníkům Táboře na Lyžích nabízíme celotáborovou výpůjčku
lyžařského kompletu za 750 Kč.
Storno poplatky: 75% refundace uhrazené částky v případě storna více než 30 dní před začátkem turnusu. V případě storna méně než
30 dní před začátkem turnusu je refundováno 50 % účastnického poplatku. V případě onemocnění účastníka v průběhu tábora je poměrná nevyčerpaná část účastnického poplatku refundována v podobě poukazu na služby lyžařské školy dle vašeho výběru.

CO S SEBOU NA ZIMNÍ TÁBOŘ NA LYŽÍCH
Lyžařská výbava (lyže, lyžařské boty, hůlky, helma). K vlastnímu vybavení (lyže, vázání) prosím
doložte potvrzení o jeho seřízení (účastníkům Táboře na Lyžích nabízíme možnost zapůjčení
řádně seřízeného vybavení za 750 Kč).
Oblečení na celodenní pobyt venku na lyžích (termoprádlo, lyžařské ponožky, lyžařské kalhoty
a bunda, mikina, rukavice, šátek/nákrčník/kukla, čepice).
Náhradní oblečení (rukavice, nepromokavé kalhoty, ponožky, termoprádlo, čepice).
Pevná zimní obuv pro občasné nelyžařské aktivity (bungee running, lukostřelba, bobování atd.)
Láhev na pití/termoska (max. 0,5 l)
Pláštěnka
OZNAČENÍ: veškeré vybavení a oblečení musí být označeno (popsáno nebo polepeno) jménem
a příjmením dítěte!

Děkujeme a těšíme se na vás.
Tým Lyžařské školy Mladé Buky

