
JARNÍ PRÁZDNINY 

TEPLICKÉ DVOJKY 

  Po stopách Jana „Eskymo“ Welzla 

Termín: sobota 23. února - sobota 2. března 2013 

Sraz: v sobotu v 09:30 u klubovny 

Návrat: kolem 17té hodiny (čas bude rodičům upřesněn smskou před příjezdem) 

Cena: 1500 Kč (zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, výlety do okolí, program) 

Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději do 18. 2. 2013 na účet střediska 

2000036045/2010. Jako VS zadejte datum narození ve tvaru DDMMRRRR a do zprávy pro 

příjemce jméno dítěte 

V ceně není zahrnuta cena permanentky (tyto peníze vybereme hotově u autobusu. Pokud 

dostaneme slevu, případný přeplatek vám bude vrácen) 

 Děti narozené po 1.11.02 = 1340,-  

 Děti narozené po 1.11.96 = 2310,- 

 Ostatní = 2720,- 

Místo: ubytováni budeme v horské chatě Turnovská bouda v Černém dole v 

Krkonoších 

S sebou:  Spacák, hygienické potřeby (kartáček, pasta, mýdlo, šampon, krém, 

ručník a hřeben) funkční svítilna (ideálně čelovka), vhodné oblečení na svah i na 

výlet (boty do sněhu, zimní bunda, oteplováky, termoprádlo, teplé ponožky, šála, 

čepice, rukavice - vše v dostatečném množství), pohodlné oblečení pro pobyt na 

chatě a přezůvky. Malý batůžek, lahev na pití, šátek, KPZku, psací potřeby a 

zápisník. Roveři plavky. Všechnu elektroniku (včetně mobilů) nechte doma, 

nebude ji kde nabíjet. Také si přibalte přiměřenou svačinu do autobusu 

(začínáme až večeří). 

Vybavení na svah: 

 Pro lyžaře: seřízené lyže, lyžáky, hůlky, lyžařské brýle a povinně helmu 

 Pro snowboardisty: prkno, boty, brýle, povinně helma a chránič páteře  

Balte prosím s ohledem na to, že autobus nás nemůže odvézt přímo k chatě - 

čím méně zavazadel, tím lépe  

Kdo může jet: Ten, kdo je závazně přihlášen a má zaplacenou registraci pro 

tento rok (jedná se o akci dotovanou ze střediskových peněz) 

Program: 5 dní na svahu, 2 výlety do okolí, večerní programy na chatě 

Před odjezdem autobusu vybíráme průkazku zdravotní pojišťovny, peníze na 

vleky a kontakty na mobily rodičů. Mějte to, prosím, připravené. Zájemcům na 

oplátku rozdáme Kinedryl. 

 

S případnými dotazy se obracejte na Kubu (777323557), či Lenku (728184827) 


