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SKOL lyžaři,
v prosinci jsem se dozvěděl o problému s ubytováním v Rakousku. Jelikož mi bylo majitelem CK Panter,
Stanislavem Plecitým slíbeno, že začátkem ledna se vše vyřeší, byla zde jěště naděje, že námi objednaná a
nasmlouvaná ubytovací kapacita bude. Změna majitelů challetů ve středisku Moscher zřejmě způsobila, že
nám CK Panter není schopna dodat objednanou službu – místo 40 lůžek nám nabídli 16. V pátek jsem se
z Moscheru vrátil z LVZ žáků sedmých tříd – nic se nezměnilo. Již v prosinci jsem začal shánět ubytování
jinde. Jarní prázdniny tento rok má Praha v nejexponovanějším zimním termínu. Měl jsem více nabídek,
všechny by znamenaly velký doplatek. Před dvěma lety jsem osobně s rodinou poznal Julské alpy a Kranjskou
Goru. Jsem rád, že se při nezměněné ceně podařilo získat ubytování v tomto Slovinském středisku.
Kranjska Gora je proti Hohentaurenu – Moscheru o cca 180 km dále. Jelikož cesta vede převážně po
dálnicích, nejedná se o zásadní prodloužení cesty.
Veškeré služby: doprava, ubytování, plná penze, skipasy … zůstávají zachovány. S CK Hroch bude na
základě potvrzení počtu účastníků podepsána smlouva o všech službách a to včetně stornopoplatků.
Protože se blíží termín doplatků za pobyt (21.1.2013) žádám všechny přihlášené obratem (do 20.1.2013)
o potvrzení, že souhlasí se změnou konání místa Jarního tábora. V současné chvíli je na tábor přihlášeno
42 účastníků (17 dospělých, 25 dětí – z toho 14 děvčat). Nejmladšímu dětskému účastníku je 6 let a
nejstarším 16 let.

Děkuji za pochopení. Vítek – kontakt: vit.beran@zskunratice.cz; 724370813
http://www.ckhroch.cz
– Pavel Brichta
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Kam pojedeme?
Slovinsko
Kranjska Gora

Kranjska Gora je významné
turistické středisko a středisko zimních sportů v horní části Sávské doliny kolem ústí říčky Pišnice
do Sávy Dolinky. Kolem starého vesnického jádra je vystavěna nová, především turistická
výstavba s hotely, dovolenkovými ubytovacími zařízeními a domy, rekreačními objekty, obchody,
lyžařskými tratěmi a sítí cyklistických a pěších stezek. To vše dává Kranjska Gora s blízkými
obcemi Podkoren, Gozd Martuljek a Rateče podobu jednotného hornosávského turistického
střediska významného jak v létě, tak i v zimě. Kranjská Gora je dějištěm významných mezinárodních
lyžařských soutěží v alpském lyžování na Vitrancu a skocích na lyžích v Planici.
Ubytování a strava - Dom MLINO ** - Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích (polovina
pokojů má vlastní sociální zařízení), dům je umístěn poblíž golfového hřiště v klidné části
Kranjske Gory. Od centra je dům vzdálen cca 300m od lanovky cca 1km. Bude
zajištěn odvoz lyžařského vybavení k a od lanovky. Strava formou plné penze
(snídaně formou bufetu, lehčí oběd a večeře formou tříchodového menu.)

Lyžařské středisko

Kranjska Gora je jedno z nejznámějších a nejvýznamnějších lyžařských středisek ve Slovinsku v pohoří Julské Alpy. Je
známé také díky každoročnímu pořádání závodu Světového poháru ve sjezdovém lyžování (sjezdovka Podkoreň). Leží
v nadmořské výšce 810 m n.m. Rozkládá se na svazích hory Vitranc (1570 m n.m.). Najdete zde 30 km dobře
upravovaných sjezdových tratí všech druhů náročností. Na své si přijdou také vyznavači běhu na lyžích. Podíváme se i
do nedaleké Planici – areál můstků pro skoky a lety na lyžích. Ve středisku je i bazén …

Informace o areále / Kranjska Gora:
Nadmořská výška 810 - 1570 m.n.m.
Více i na: http://www.kr-gora.si/en/
Počet lanovek - 4, Počet vleků - 17

Počet sjezdovek - 20
Obtížnost sjezdovek 13 4 3
Celková délka sjezdovek - 29 km
Délka běžeckých tratí - 30 km

0

Cena je nezměněná – tak jak na přihláškách:
CENA:
Děti a mládež nar. 1994 a mladší –

9100,- Kč

Dospělí –

10200,- Kč

Cena obsahuje: Ubytování s plnou penzí, Skipass, doprava do místa a zpět, transfery na lanovky, instruktor CK
HROCH, tři instruktoři z Vaší školy, pitný režim, doplňkový program, uspořádání závodů, přednáška HS, cena je platná
při kurz EUR 25,5 pojištění CK proti úpadku.
Vyplnění přihlášky a potvrzení o změně ubytování se považuje za závazné přihlášení na akci.
záloha 2500,- Kč – do 15.12.2012
doplatek - do 21.1.2013
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – každému účastníkovi vystavíme
příkaz k úhradě po odevzdání závazné přihlášky.
(č.ú. 35-9147520247 / 0100, variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete v Žákovské knížce nebo rodné číslo bez
lomítka, specifický symbol: 201302, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka).
Informace na www.zskunratice.cz a u vedoucích jarního tábora nebo přímo u hlavního vedoucího tábora
Víta Berana - vit.beran@zskunratice.cz, 724370813.
Schůzka účastníků před odjezdem se koná 28.1.2013 od 17:30 hodin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ O ÚČASTI NA JARNÍM LYŽAŘSKÝ TÁBOR ve SLOVINSKU
9. – 16.2. 2013
Jméno

Třída / škola
Zdravotní
pojišťovna

Rodné číslo
Adresa bydliště

PSČ
Souhlasíme s umístěním pobytu Jarního tábora do Kranjske Gory – Slovinsko – Dom Mlino. Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
Dne:...........................

Podpis zákonných zástupců - rodičů:.....................................................................

Poznámka: vyplňuje se za každého účastníka samostatná přihláška!
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – každému účastníkovi vystavíme příkaz k úhradě
po odevzdání závazné přihlášky. (č.ú. 35-9147520247 / 0100, variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete v Žákovské
knížce,, specifický symbol: 201302, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka).
Děti a mládež nar. 1994 a mladší – 9100,- Kč, Dospělí – 10200,- Kč.
Prosím odevzdejte do 20. ledna 2013.

