
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 na!eho p"ím#stského tábora je ly$a"sk% Areál Mladé Buky. 

KDY SE TÁBOŘ NA LYŽÍCH KONÁ? 
6. - 10. b!ezna 2023, tedy o jarních prázdninách okresu Trutnov. Tábo" probíhá od pond#lí do pátku.

Orienta!ní harmonogram ka"dého dne:
• 8:00 - 8:30 p"edání d#tí v kancelá"i L&
• dopolední program v'etn# pauzy na sva'inu
      • v%uka ly$a"ské techniky
• 12:00 ob#d 
• odpolední program v'etn# pauzy na sva'inu
      • NEW school metodika  (boule, jízda voln%m terénem, základy freestylu)
      • nely$a"ské sporty a aktivity (lukost"elba, bungee running, první pomoc atd.)
• 16:00 konec programu
• 16:00 - 16:30 p"edání d#tí rodi'(m 

PRO KOHO JE TÁBOŘ NA LYŽÍCH URČEN?
Pro v!echny d#ti od 5 do 15 let, které rády ly$ují a u'í se nové v#ci na sn#hu, od úpln%ch ly$a"sk%ch 
za'áte'ník( po ost"ílené jezdce.

JAK PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ? 
Jednodu!e prosím vypl)te on-line p"ihlá!ku pod tímto odkazem.  

TÁBORNÉ
6 200 K"/osoba 
Ú'astnick% poplatek na tábor lze uhradit bankovním p"evodem na základ# faktury do 7 dní od vystavení faktury. P"ípadn# hotov# nebo 
platební kartou v kancelá"i Ly$a"ské !koly Mladé Buky, a to nejpozd#ji 7 dní od odeslání závazné p"ihlá!ky.

VYPLNIT ON-LINE PŘIHLÁŠKU

https://form.typeform.com/to/j6BQiS2z


V táborném je zahrnuto:
• Profesionální instrukto"i ly$ování.
• Jízdné po celou dobu tábora.
• Jídlo a pitn% re$im.

• dopolední a odpolední sva'ina, ob#d ka$d% den, tepl% 'aj po cel% den
• Poji!t#ní ly$a"ské !koly.
• Zázemí ly$a"ské !koly:

• v%ukové pom(cky, denní místnost pro p"evle'ení d#tí
• mo$nost ulo$ení ly$a"ského vybavení po dobu tábora

• Záv#re'né páte'ní závody.
• Mal% dárek.

V cen# tábora není zahrnuto:
• P(j'ovna vybavení. Ú'astník(m Tábo"e na Ly$ích nabízíme celotáborovou v%p(j'ku

ly$a"ského kompletu za 750 K'.

Storno poplatky: 75% refundace uhrazené 'ástky v p"ípad# storna více ne$ 30 dní p"ed za'átkem turnusu. V p"ípad# storna mén# ne$ 
30*dní p"ed za'átkem turnusu je refundováno 50 % ú'astnického poplatku. V p"ípad# onemocn#ní ú'astníka v pr(b#hu tábora je pom#r-
ná nevy'erpaná 'ást ú'astnického poplatku refundována v podob# poukazu na slu$by ly$a"ské !koly dle va!eho v%b#ru. 

CO S SEBOU NA ZIMNÍ TÁBOŘ NA LYŽÍCH 
Ly$a"ská v%bava (ly$e, ly$a"ské boty, h(lky, helma). K*vlastnímu vybavení (ly$e, vázání) prosím 
dolo$te potvrzení o jeho se"ízení (ú'astník(m Tábo"e na Ly$ích nabízíme mo$nost zap(j'ení 
"ádn# se"ízeného vybavení za 750 K').  

Oble'ení na celodenní pobyt venku na ly$ích (termoprádlo, ly$a"ské pono$ky, ly$a"ské kalhoty 
a*bunda, mikina, rukavice, !átek/nákr'ník/kukla, 'epice).

Náhradní oble'ení (rukavice, nepromokavé kalhoty, pono$ky, termoprádlo, 'epice).

Pevná zimní obuv pro ob'asné nely$a"ské aktivity (bungee running, lukost"elba, bobování atd.) 

Láhev na pití/termoska (max. 0,5 l)

Plá!t#nka

OZNA+ENÍ: ve!keré vybavení a oble'ení musí b%t ozna'eno (popsáno nebo polepeno) jménem 
a*p"íjmením dít#te!

D#kujeme a t#$íme se na vás.
T%m Ly&a!ské $koly Mladé Buky




