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Po roce vás opět oslovujeme a věříme, že tak jako každý rok nás pojede plný autobus. Zveme děti, mlá-

dež, ale třeba i celé rodiny. Vždy s námi jede i některá babička či dědeček. Tedy Jarní tábor je pro všech-

ny. Čeká nás 6 dní lyžování a snowboardování, zájemci si mohou vzít i běžky a občas půjdeme i pěšky. 

Minulý rok byla skvělá lyžovačka - perfektní sjezdovky a další padesátka účastníků byla nadšená 

Specifický symbol akce: 

12333 

Termín: 

22.-28.2.2015  

Pojeďte s námi na jarní prázdniny 

Tentokrát jedeme do Tater—do Spálené doliny 

Co je v ceně? 
 6x ubytování ve vícelůžkových pokojích v 

hlavní budově. 

 6x plná penze 

 6x balíček na oběd (nápoj, ovo-
ce, něco sladkého a 2 žemle se sýrem, 
salámem atd.)  

 Dopravu včetně dopravy na sjezdovky 

ev. výlet do ORAVICE do lázní 

 SKIPAS na šest lyžařských dní  

(respektive 5,5 dne pro děti) 

Platební  
podmínky? 

     
Záloha  do 20.12.2014  

 3000 Kč  děti 

 3100 Kč mládež 

 3500 Kč mládež a dospělí 
 

Doplatek do 20.1.2015  
 3700 Kč  děti 

 4500 Kč  mládež 

 4450 Kč dospělí 

Kde budeme lyžovat?. 

Zverovka - Spálená dolina (1030 – 1530 m. n. m.) Středisko Roháče - 

Spálená dolina sa nachází nad chatou Zverovka v překrásném prostředí 

Západních Tater - Roháčů. Je obklopené nejvyššími vrcholy Roháčů - Sala-

tínem (2048 m), Plačlivým (2125) a Ostrým Roháčem (2084 m). Lyžuje se 

v Roháčské dolině na svazích s převážně severní orientací. V dolní části je 

kratší modrý svah obsluhovaný pomou (400m), nahoru do nadmořské 

výšky 1.454 m.n.m. pak vede 4-sedačka dlouhá 1,5 km. Dále je k dispozici 

nová 6ti místná sedačka, která má vrchní stanici v 1530 m.n.m. V horní 

polovině je vedle sedačky ještě další poma.  

Sjezdovky: necelých 5 km     Uměle zasněžováno: 100 % 

Web kamera najdete http://www.tatrawest.sk/ski-areal/webkamera-live/  

Kde budeme ubytováni? 

Chata Zverovka 

www.chatazverovka.sk 

Chata Zverovka je turistická chata na úpatí Roháčů, v 
Zapadních Tatrách ve výšce 1037 m .  

Super PANORAMATA 

Cena  
 Děti:         6 700 Kč  
 Mládež:   7 600 Kč  
 Dospělí:   7 950 Kč  

Organizátor: ZŠ Kunratice   

Vedoucí kurzu: Martin Suchánek a Tereza Hrušková 

Další vedoucí: Vít Beran, Lenka Beranová  

V ceně není: 

Pojištění a vstup do termálního 

koupaliště. Informace o pojištění 

najdete dále. 

http://www.tatrawest.sk/ski-areal/webkamera-live/


VÝSTROJ A VÝZBROJ:  

Helma (povinná pro všechny účastníky kurzu), lyžařské brýle, 
lyže sjezdové s bezpečnostním vázáním a lyžařskou brzdou - 
seřízené ze servisu (potvrzení vybereme před odjezdem), 
hole s poutky a talířky, lyžařské boty sjezdové – pevné, pohodl-
né, event. snowboard. Lyže musí být dobře svázány – v pev-

ném obalu. 

Seznam doporučených věcí: 

Obuv: kožená turistická - pohorky nebo sněhule, přezutí 

(tenisky, sandály s patou, ...) do budovy. 

Oblečení: Zimní lyžařská bunda nebo kombinéza (teplá, dovo-
lující pohodlný pohyb, s kapucou), oteplovačky nebo šponovky 
(začátečníci určitě dvoje),  několik čepic, rukavic ( teplé - prsto-
vé lyžařské nebo palčáky opět alespoň dvakrát), šála nebo 
bavlněný šátek, několik bavlněných trik s krátkým i dlouhým 
rukávem, vhodné je funkční prádlo, roláky, svetr, teplá mikina, 
punčocháče nebo dlouhé spodky, ponožky slabé a několikery 

vlněné nebo bavlněné podkolenky. 

 

Domácí: 1 tepláková souprava , pyžamo, spodní prádlo 

Ostatní: 2 ručníky, hygienické potřeby, krém na opalování, 
sluneční brýle, vosky na lyže, korek, knížku, karty, spole-
čenskou hru, plavky – ne plavecké šortky!; osobní léky (s 

popisem jak užívat), vitamíny dle uvážení rodičů; 

Průkaz pojištěnce, zdravotní záznamy a doklady o ces-
tovním pojištění (pro lyžování a snowboarding) vybere 
zdravotník před odjezdem! 

Co s sebou? 

Program: 

Děti bez rodiču: Klasický 

táborový program s výcvi-

kem 

Děti s rodiči: jak rodiče tak 

děti se mohou i nemusí účastnit programu 

Dospělí: pokud budou chtít mohou se  programu. 

Chata Zverovka je vzdálená  pár set metrů od konečné lano-

vek. Bude-li potřeba bude autobus připraven pod sjezdov-

kou. Obědy budeme řešit jak na chatě, tak balíčkem. 

Odjezd:  v neděli 22.2.2014 v 8:00 hodin od ZŠ 

Kunratice 

Přijezd: v noci z 28.2. na 1.3. 2014 — odjíždí-

me po lyžování a večeři 

Fakultativně možnost  termálních lázní  v Oravici 

Vstupné děti do 14 let 9.90 EUR, studenti 10.50 EUR, 

dospělí 11.90 EUR. V původních klidových bazénech  je 

vstupné nižší: děti 2 EUR a dospělí 5 EUR na celý den. 

Slovensko—pojištění 

Zdarma je návštěva lékaře poskytujícího ambulantní péči, ne-

platí se ani za ústavní péči v léčebně dlouhodobě nemocných 

Léky: 0,17 EUR za vydání léku 

Ambulantní lékařská služba první pomoci, ústavní poho-

tovostní služba: 1,99 EUR 

Dopravní zdravotní služba (mimo zásahu ZZS): 0,07 EUR za 
km jízdy. Více informací najdete http://snow.cz/clanek/1143-

pojisteni-na-lyzarskou-dovolenou-prehledne-a-strucne.  

Nutné připojištění zásahu Horské služby!!! 
 

Užitečné informace 

http://www.aquaparkoravice.sk
http://snow.cz/clanek/1143-pojisteni-na-lyzarskou-dovolenou-prehledne-a-strucne
http://snow.cz/clanek/1143-pojisteni-na-lyzarskou-dovolenou-prehledne-a-strucne


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR na ZVEROVCE 22.-28.2.2015  
Jméno třída   

Rodné číslo Zdravotní pojiš-   

Adresa bydliště 

e-mail rodičů: PSČ 

Telefon byt   
Mobil 

– účastník 
  

Telefon otec – zaměstnání   
Mobil 

– otec 
  

Telefon matka – zaměstnání   
Mobil 

– matka 
  

Zdravotní stav – vyplnit i v negativním případě 

ZDE lékař vyplní údaje, které je potřeba, aby při lyžařském, snowboardovém a běžeckém výcviku, pobytu na horách a ubytování v hotelu znal vedoucí kurzu, zdravotník a cvičitel, 

kteří po dobu kurzu přebírají za dítě plnou právní odpovědnost. V případě, že žák má ve škole vyplněný a aktuální Posudek o zdravotní způsobilosti 

Zdravotní stav – 

Dítě je zdravé a může se zúčastnit lyžařského kurzu a absolvovat lyžařský výcvik – ANO NE 

Dostal (-a) sérum proti: 

Prodělal (-a) tyto choroby: 

Zvláštní upozornění – alergie, omezení, pravidelně užívané léky 

  

  

  

Potvrzení lékaře Dne: 

Podpis a razítko lékaře 

Znalost lyžování 

Pokročilý 

Znalost snowboardingu 

Pokročilý 
Budu mít s sebou snow-

board ANO – NE 
Střední zdatnost Střední zdatnost 

Začátečník Začátečník 

Plavec:                    ANO                NE               Požadujeme uzavřít pojištění u ČESKÉ pojišťovny  ANO                   NE 

Pro placení akce žádám vystavit fakturu                       ANO                   NE 

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdat obratem dle uvedených termínů! 

Zavazuji se uhradit zálohu i doplatek dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu nebo na vyžádanou fakturu či na 

účet pořadatele. V den odjezdu odevzdáme potvrzení o aktuálním zdravotním stavu – tzv. „bezinfekčnost“. 

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

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