Informace pro rodiče a účastníky a výtah ze smluvních podmínek, platné od 1.10.2018
Akce: Zimní tábor OKO 2019 - jarní prázdniny
Pořadatel: spolek Eldorádo z.s., Topolová 405, 251 63 Strančice, IČ: 22673997
Oficiální stránky tábora: http://www.tabor-sopka.cz
Adresa tábora: Zimní tábor OKO
Vzkazy dětem v průběhu tábora posílejte na:
<jméno dítěte>
sopka.eldorado@gmail.com
Hotel Stella
Špičák č.p. 91
340 04 Železná Ruda
Vedoucí akce: Alexandr Hupcej, tel.: 733 387 057, sopka.eldorado@gmail.com
Věk účastníků: 6-16 let
Cena a termín:
17.2. - 24.2.2019 (8 dnů)
jarní prázdniny pro Prahu 6-10
4 600 Kč
jarní prázdniny pro Prahu-východ,
24.2. - 3.3.2019 (8 dnů)
4 600 Kč
Prahu-západ, Plzeň
Sleva: sourozenecká 200 Kč pro druhého a další sourozence - první přihlášený platí plnou cenu.
V ceně: všechny uvedené aktivity, doprava autobusem z Prahy nebo Plzně a zpět, doprava v místě, včetně
dopravy do Hohenbogenu, vydatná strava a nápoje celý den, ubytování, povlečení, dozor, program, ošetření
táborovým zdravotníkem, ceny do soutěží.
V ceně není: vleky a lanovky - 2200 Kč pro věk 6-16 let. Předběžná informace, platná k 1.10.2018, bude
upřesněno po vydání aktuálního ceníku areálu. V ceně rovněž nejsou případné náklady při lékařském
ošetření dítěte (doprava k lékaři, hospitalizace).
Způsob přihlášení: vyplňte prosím příslušný formulář přihlášky na našich stránkách
http://www.tabor-sopka.cz/zimni-tabor - přijetí přihlášky potvrdíme na Váš e-mail a rovněž Vám zašleme
výpis údajů, které jste zadali do formuláře, a podklady k platbě. Není potřeba posílat přihlášku poštou.
Do kdy poslat přihlášku a doplatek ceny: do 15.1.2019.
Pro přihlášky zaslané do 5.1. je záloha splatná do 10 dnů od potvrzení přihlášky, doplatek do 15.1.
U přihlášek zaslaných po 15.1. je celá cena splatná do 5 dnů od potvrzení přihlášky.
V případě naplnění tábora před výše uvedeným datem rozhoduje o zařazení dítěte datum přijetí přihlášky.
Zároveň je nutno dodržet platební podmínky nebo zadat podklady k fakturaci.
Do 5.1. můžete uhradit buď celou částku najednou nebo zaplatit nejprve zálohu 1 000 Kč (za každé dítě) a
zbytek doplatit nejpozději do výše uvedeného data.
Pokud úhradu platí zaměstnavatel, vystavíme Vám fakturu. Stačí vložit údaje do formuláře „Požadavek
na fakturaci“ na našich stránkách nebo zajistit objednávku zaměstnavatele. Požadavek vložte nejpozději
v termínu splatnosti zálohy (obvykle 10 dnů). V tomto případě nemusíte nic platit (ani zálohu).
Úhrada: bankovním převodem či složenkou na účet: 2800503975/2010 (účet pouze pro zimní tábor),
variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka, zpráva pro příjemce: jméno dítěte.
Společná autobusová doprava:
Odjezdová a příjezdová místa Praha-Stodůlky a Plzeň-Bory, mapy míst odjezdů jsou na našich stránkách.
ODJEZD na tábor z Prahy: 17.2.2019 v 11 hod. PŘÍJEZD z tábora do Prahy: 24.2.2019 kolem 12. hod.
24.2.2019 ve 13 hod.
3.3.2019 kolem 15. hod.
Sraz při odjezdu: půl hodiny před odjezdem
Individuální doprava: předání dítěte na recepci hotelu Stella nebo na jiném dohodnutém místě.
V zimě není problém dojet osobním autem až k hotelu. GPS hotelu: 49.1641486N, 13.2261325E
Před nastoupením do autobusu nebo při individuálním příjezdu na tábor nutno odevzdat:
- Kopii Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzený dětským lékařem - i na jiném než námi
předkládaném formuláři, např. pro školu v přírodě nebo letní tábor, ale ne starší než 24 měsíců.
- Čestné prohlášení (bezinfekčnost) s kopií kartičky zdravotní pojišťovny.
- Potvrzení o seřízení vázání v lyžařském servisu.
- Částku na lyžařské vleky a lanovky v podepsané obálce.
- Případné léky označené jménem dítěte a dávkováním a kapesné (u malých dětí)
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Dále musí mít dítě s sebou jakýkoliv osobní doklad / průkazku se svým jménem, fotografií a datem narození
kvůli výletu do Hohenbogenu. Doporučujeme také dítě připojistit do zahraničí, anebo na přání Vašemu dítěti
pojištění zajistíme (50 Kč).
Dítě nemůže nastoupit na tábor v případě nemoci nebo zavšivení (živé vši dětské nebo hnidy).
Po příjezdu z tábora pořadatel:
- vrátí nespotřebované léky,
- sdělí rodičům případné zdravotní problémy dítěte,
- předá dítě a jeho věci rodičům,
- bude-li třeba, vypořádá vybrané částky na vleky a případně vrátí zbylou částku rodičům, nebo je požádá o
doplatek. Vybrané částky budou použity na lyžařské lanovky a vleky pro účastníky, případné zapůjčení
běžek a rovněž na částečnou úhradu lanovek a vleků instruktorů zajišťujících lyžařský výcvik a dozor na
sjezdovce (max. 15 % celkové vybrané částky). Po dohodě s dětmi mohou být použity rovněž na doplňkové
aktivity (max. celkem 300 Kč na dítě - vířivka, bazén apod. nebo občerstvení na sjezdovce.
Základní vybavení dětí:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nepromokavá bunda
Zimní boty (na cestu a na vycházky)
Přezůvky do chaty (pantofle, kroksy)
Zimní svetr, mikina
Kalhoty, tepláková souprava
Tričko 3x, spodní prádlo – více kusů
Ponožky – více kusů
Zimní čepice, šála
Zimní rukavice
Plavky (do bazénu)
Hygienické potřeby, ručník, kapesníky
Oblečení na spaní
Krém na opalování
Malý batůžek na cestu a výlet
Osobní věci, oblíbená hračka, plyšák,
kniha, psací potřeby, dopisní obálky
Kapesné (stačí 200 Kč)
Jakýkoliv osobní doklad dítěte se
jménem, fotografií a datem narození
kvůli výletu do Hohenbogenu

Lyžařská výbava účastníka:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doklad o seřízení vázání z lyžařského
servisu (odevzdáte u odjezdu)
Lyžařská helma
Kukla pod helmu
Lyžařské brýle
Lyže s hůlkami v obalu (vaku)
Přeskáče
Lyžařská bunda a kalhoty nebo
kombinéza
Lyžařské rukavice 2x
Lyžařské punčocháče 2x
Teplé ponožky – více párů

Hodí se:
• Příruční elektrický vysoušeč bot a
rukavic
• Běžecká výbava (běžky, boty, sluneční
brýle), doporučeno od 10 let

Doporučujeme věci podepsat nebo přišít jmenovku (dražší věci). Doporučujeme: hudební nástroj, noční
košili nebo zajímavý ohoz pro večerní lyžování a karneval.
Pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození mobilních telefonů, spotřební elektroniky, drahých věcí a
neuschovaných peněz (možno však využít úschovy u vedoucích).
Rozdělení do družstev: začátečník - mírně pokročilý – pokročilý - zdatný lyžař.
Ubytování: Hotel Stella, 4-8 lůžkové pokoje, WC a sprchy samostatné v každém pokoji, teplá voda ve
sprchách neomezeně, jídelna a společenská místnost jen pro naši skupinu. Čisté povlečení, deky, polštáře.
Turistická ubytovací část hotelu.
Strava: Snídaně formou švédského stolu, teplé obědy a večeře, česká nebo mezinárodní kuchyně, druhá
večeře, pití celodenně a neomezeně. Prvním jídlem je večeře, posledním balíček na zpáteční cestu domů.
Lyžování: V zahajovací den budou účastníci přiřazeni do družstev podle lyžařské zdatnosti. V průběhu
kurzu se zařazení do družstva může změnit v závislosti na osobním zlepšení lyžaře.
Všichni, bez ohledu na výkonnost, se účastní večerního lyžování v německém Hohenbogenu. Zdatnější
také běhu na lyžích (orientačně od 10 let). Vypůjčení běžek zajistí pořadatel, úhradu za vypůjčení hradí
účastník.
Pokročilí a zdatní lyžaři lyžují naplno dopoledne i odpoledne na obtížnějších sjezdovkách. Pořízení
videozáznamu pro zlepšení stylu ježdění - ve spolupráci s kvalifikovanými instruktory lyžování.
Začátečníci a mírně pokročilí lyžaři mají intenzivní výuku lyžování dopoledne a také odpoledne podle
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zájmu a únavy. Zpočátku na kratších a mírnějších svazích, postupně na náročnějších, v závislosti na
osobním pokroku každého lyžaře. Zlepšení lyžařské zdatnosti je u kategorie začátečníků a mírně
pokročilých nejvíce pozorovatelné.
Běžecké vybavení: Zdatný účastník si může kromě povinných lyží vzít také běžecké vybavení a zúčastnit
se běžkařské túry pod vedením instruktora. Tato aktivita bude nabídnuta podle zájmu dětí (doporučeno od
10 let).
Doprovodný program: Hry v místnosti dovádivé, stmelující, zábavné nebo uklidňující (třeba deskové
hry). Kreativní činnosti pro jednotlivce podle vlastní volby (výtvarničení, výroba masky apod.).
K tomu nový a překvapivý zážitek každý den.
Internetové zpravodajství a elektronické dopisy. Denní příděl zpráv a fotografií účastníků najdete na
našich facebookových stránkách. Rodiče během kurzu budou mít každodenní možnost posílat e-mailové
zprávy svým dětem.
Předpokládaný počet účastníků: 30 dětí, 4-5 vedoucích družstev, zdravotník.
Lyžařský a programový dozor: kvalifikovaní instruktoři a zkušení táboroví vedoucí, kvalifikovaný
zdravotník a vedoucí výpravy s certifikátem.
Návštěvy v táboře nedoporučujeme z důvodů provozních, hygienických i výchovných.
V případě hrubého porušení Táborového řádu si vedení tábora vyhrazuje právo vyloučit dítě z pobytu na
táboře a zákonný zástupce je pak povinen bezodkladně dítě odvézt z tábora. Zákonný zástupce se zavazuje
uhradit škody, které dítě způsobí úmyslně nebo z nedbalosti.
Pozdější příjezd nebo předčasný odjezd dítěte je možný, avšak bez nároku na vrácení peněz.
Úrazové pojištění je na úvaze rodičů, organizátor jej nezajišťuje. Doporučujeme pouze připojištění
léčebných výloh v zahraničí kvůli výletu do Hohenbogenu, na vyžádání jej zajistíme.
Stornopoplatky: 700 Kč ceny při zrušení přihlášky do 15.1.2019 (včetně)
Později než 15.1.2019 je stornopoplatek 30 % ceny v případě nemoci nebo úrazu - nutno doložit lékařskou
zprávou. V ostatních případech je stornopoplatek 60 % ceny.
Kompletní Smluvní podmínky naleznete na našich oficiálních stránkách.
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