Zimní lyžařský tábor
o jarních prázdninách

Česká tábornická unie – Tábornický klub Delfín, p.s.
Mezihorní 395, Říčany u Brna
Ič: 65340892
www.tkdelfin.cz

5. - 11. března 2022 (od soboty do pátku)
Jeseníky – Kouty nad Desnou, chata Sokolka
Horská chata Sokolka se nachází v Kouteckém údolí na úpatí hory Šindelná ve
výšce 620 m. n. m. Přístup k chatě je ze silnice Šumperk – Jeseník na začátku
stoupání na Červenohorské sedlo. Kapacita chaty je 52 lůžek.
Podmínky pro lyžování:
Lyžovat (snowboardovat) budeme ve Ski areálu Přemyslov (více informací na www.skipremyslov.cz). Dopravovat se budeme vlastním skibusem, který nás každé ráno pohodlně odveze od chaty až do Ski arálu Přemyslov (8 km). Zpět se vrátíme s menšími dětmi (a s těmi, kdo už budou "vylyžovaní") cca v 14:30 hod. Starší
(a ti, kdo budou chtít), pojedou zpět až po skončení provozní doby areálu v 16:00
hod. Ski areál Přemyslov i skibus patří majitelům Chaty Sokolka, koordinace přejezdů za lyžováním a zpět není problém. V případě nepřízně počasí můžeme odjezd skibusu operativně měnit.
Areál v Přemyslově je relativně nový, nachází se uprostřed lesů u spojovací
silnice mezi Loučnou nad Desnou. a Brannou. Díky svému dobrému umístění je na
Přemyslově vždy sněhu dost, a to spolehlivě až do konce března. K dispozici je
čtyřsedačková lanovka a dva vleky, dvě sjezdové tratě kategorie modrá a červená. Kromě toho budeme mít možnost ve středisku využít zázemí pro odpočinek, event. bufet. Samozřejmostí je umělé
zasněžování areálu a denní úprava tratí rolbami. Lyže a snowboardy nebude nutno je
denně převážet, budeme je mít uloženy v uzamykatelné lyžárně na Přemyslově.
Ubytování:
Ubytováni budeme ve 3–4lůžkových pokojích, WC a sprchy na patře. Chata je standardně vybavena pro hromadné školní výpravy. Další informace o chatě Sokolka
a lyžařském areálu Šindelná můžete najít na www.skiprosport.cz.
Strava:
Snídaně a večeře si budeme vařit sami, podobně jako na našich letních táborech; čaj, příp. šťáva po celý den k dispozici.
Snídaně a teplá večeře se podává přímo v chatě. K snídani je vždy možnost výběru.
Večeři máme vždy teplou (s výjimkou prvního dne, soboty). Pro hladovce pak máme
ještě k dispozici druhou večeři: pečivo s pomazánkou, máslem, zeleninou apod. Obědy
budeme mít zajištěny na Přemyslově v oddělené jídelně, kde budeme mít rezervovaná
místa. K obědu dostaneme vždy teplé jídlo s polévkou. V průběhu odpoledne bude
k dispozici ještě teplý čaj a odpolední svačina. Jídla je dost, hlad je náš společný nepřítel.
Z domu si doporučujeme vzít pouze sladkosti, případně ovoce, ale i to bude k dispozici.
Doprava:
Rychlíkovým vlakem z Brna, který s jedním přestupem v Šumperku jede až do Koutů.
Pěšky musíme dojít 1,5 km, což v pohodě zvládnou i nejmenší děti. Odjezd v sobotu
ráno, návrat v pátek večer.
Všechna zavazadla včetně lyží naložíme v Brně na místě srazu (na parkovišti u starého Tesca pod hlavním nádražím) do aut s vleky a všem účastníkům je odvezeme až
k chatě. Do vlaku všem účastníkům zajistíme místenku. Pro děti je cestování vlakem
mnohem atraktivnější zážitek než autobus. Odjezd plánujeme v sobotu dopoledne
z Brna hl. nádraží, návrat v pátek večer také tam.
Program:
Děti mají mít možnost se zábavnou formou naučit základy lyžování (snowboardingu)
a zdokonalit se v tom, co již umějí. Ti, kdo na lyžích v životě nestáli, odjedou po týdnu jako
pokročilí. Zkušení lyžaři budou mít možnost si dobře zalyžovat a vylepšit svůj lyžařský styl.
Nepořádáme však obvyklý lyžařský kurz, ale zimní tábor ...tedy program je nejen o lyžování
(které samozřejmě převažuje), ale součástí programu jsou i hry a různá další zábavná činnost. Každý večer máme všichni společný program, různé hry, soutěže atp. motivované
celotáborovou hrou. Jeden den v týdnu (většinou je to úterý) je "odpočinkový", ve kterém jezdíme na výlet do Šumperka
spojený s možností návštěvy termálních lázní ve Velkých Losinách (9 vnitřních i venkovních bazénů s termální vodou).

Cena za vstup do těchto lázní není zahrnuta v ceně za náš zimní tábor a činí pro děti
cca 300,- Kč, pro dospělé cca 350,-Kč (jsou to ceny pro rok 2021).
Účastníci, kteří nebudou mít zájem o vstup do lázní, pojedou zpět na chatu a budou
mít alternativní program.
Pozor!
Děti musí mít s sebou sjezdové lyže, případně snowboard. Po dohodě je možné vzít
s sebou oboje. Vybavení musí být v takovém stavu, že se na svahu nerozsype a děti
by měly být schopné se do něj samy obout.
Pokyny pro přihlášení:
Přihlášku získáte na našem webu www.tkdelfin.cz, případně volejte, pište, zastavte se za námi osobně …viz kontakt níže.
Pro registraci přihlášky je nutno zaplatit zálohu 2.500,- Kč. Doplatek ceny je nutné uhradit nejpozději 15. 2. 2022.
Základní cena zimního lyžařského tábora je 4.990,- Kč a zahrnuje veškeré náklady mimo cenu ski pasu, event. vstupu
do term. lázní, event. lyžování v odpočinkový den. Zahrnuje tedy: ubytování, plnou penzi, dopravu tam a zpět, výlet do
Šumperka, program, režijní náklady, čl. příspěvek ČTU. Děti, účastnící se pravidelně naší činnosti, mají nárok na slevu.
Cena skipasu vč. skibusu ve ski areálu Přemyslov je pro celý pobyt: 2.190,- Kč/os. ...budeme vybírat na srazu.
Pro zájemce: návštěva v termálních lázních ve Velkých Losinách v odpočinkový den cca 300,- Kč,
dospělí 350,- Kč (ceny roku 2021)
Pokyny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou uvedeny v příloze nebo je lze získat na našem webu www.tkdelfin.cz.
Účastníci akce jsou povinni splnit aktuálně platné podmínky stanovené Vládou ČR, resp. kompetentními úřady, které budou od účastníků v době nástupu na akci vyžadovány. Nebude-li možné akci uskutečnit z důvodu překážek na straně pořadatele nebo zásahu vyšší moci, bude účastníkům bezodkladně vrácen uhrazený účastnický poplatek ve 100% výši uhrazené částky.
Více informací, včetně fotek z minulých ročníků našich zimních táborů najdete na našem webu www.tkdelfin.cz.
Podrobné informace obdrží účastníci mailem do 15. 2. 2022, v té době budou k dispozici i na webu.

Informace, dotazy:

Ing. Filip Hlaváč – hlavní vedoucí tábora
e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz
tel: +420 737 823 850

Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu uděleného Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy: „Uznaná nestátní nezisková organizace
pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase“.

