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Lyžařský výcvik 15. 2. - 22. 2. 2020 

Informace k odjezdu a průběhu 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 K autobusu přijít včas, s vyplněným prohlášením o bezinfekčnosti, čestným 

prohlášením, prohlášením odpovědnosti za škody, posudek o způsobilosti od 

praktického lékaře (viz. vzor příloha) a s kartičkou pojištěnce dítěte (může být i kopie), 

paníze na vleky 3000,-,  vše prosíme do podepsané nezelepené obálky 

 Pokud jste neposlali originál podepsanou přihlášku poštou, přineste ji 

k autobusu.  

 Autobus přijede do Velké Úpy na parkoviště. K penzionu se půjde pěšky cca 3 km, prosím 

dejte na cestu dětem vhodnou obuv. Zavazadla, lyže a ostatní bude vyvezeno rolbou.  

 Lyže a hůlky mějte v obalu (případně svázané), abychom je nepoztráceli cestou. 

 V ceně kurzu (3890,-Kč) je zahrnuto ubytování, plná penze, pitný režim, pojištění dítěte, 

doprava tam i zpět, nákup drobných odměn… 

 Pobyt začíná v sobotu po obědě (první jídlo máme večeři) a končí za týden v sobotu obědem. 

 Žádáme o pečlivé prostudování „doporučeného seznamu věcí“, aby nebylo nic opomenuto. 

Zvláště upozorňujeme na léky, které děti užívají. – popsané, v jedné krabičce 

 Cenné předměty nedoporučujeme brát s sebou!  Proto prosíme mobilní telefony či tablety 

nechte doma.  

 

Adresa : Penzion Mileta  

Velká Úpa 152 

Pec pod Sněžkou 

542 21  
(adresu uvádíme pouze informativně. Děti jsou pouze na týdenním pobytu.)  
 

   

ODJEZD :   15.2.2020  v 10:30 hod (odjezd autobusu v 11:30)  

                     z „Parkoviště Plzeňská“ sto metrů od zastávky tramvaje Kavalírka (čtvrtá zastávka 

                     od Anděla směr Řepy – obvyklé  místo  odjezdu  na  letní tábor u restaurace Ladronka   

PŘÍJEZD :  22.2.2020 v 16.30 hod 

                      místo návratu je stejné jako místo odjezdu 

 

Cenová náročnost (peníze s sebou):  vleky 3000,-Kč/osoba + dle uvážení, kapesné 

na drobné výdaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

Ondřej Waldheger (Wallybuk) 
wallybuk@gmail.com 

723 698 383 

Václav Špryňar 
774 039 666  

 

 

Spolek Přátel Bezdružic 

http://spb/

