
 
 

ZIMNÍ TÁBOR  
pro děti od 4 let 

věku samostatně 

či v doprovodu  

rodiče 
 

Kdy:  od soboty 26.2.20101 do soboty  06.03.2011 

Kde: chata BARBORKA Horní MAXOV 

Ubytování: 2. – 4. lůžkové pokoje, sprchy , WC na patře společné 

Stravování: plná penze z chutných hotových jídel, jednotné menu, snídaně švédský stůl, 

pitný režim během celého dne zajištěn 

Vybavení: herna pro děti, jídelna 

Sport a zábava: hezká příroda, každý den dopoledne od 9,00  do 11,00 hodin a  

odpoledne od 13,30 do 16,00  hodin bude probíhat lyžařská výuka ve 

Skiareálu SEVERÁK  

Doprava:  vlastní – rodiče přivezou děti na místo v sobotu 26.2.2011 do 17,00 

hodin na chatu Barborku a vyzvednou si je opět v sobotu 6.3.2011 

nejdéle do 10,00 hodin  

 

CÍL: INTENZIVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ NA LYŽAŘSKOU VÝUKU VČETNĚ HER  

ZAJIŠTĚNÝCH PO DOBU CELÉHO POBYTU 

 

Na táboře oceníte: citlivý a přátelský přístup vedoucích i dětí, záznamy foto na CD,  

Akce – karneval, lyžařská výuka, hry v chatě i v okolí, tvořivá činnost.  

 

   
 

CENA : 4 950,00 Kč pro lyžaře 

 

CENA : 3 400,00 Kč pro nelyžaře                               

V ceně je zahrnuto ubytování včetně plné penze a pitného režimu, pojištění , lyžařská 

 permanentka na celý pobyt. 

Děti, které se mají lyžařského tábora zúčastnit musí již mít za sebou základy lyžování to je  

musí umět vyjet na pomě či kotvě a umět sjet kopec. V případě úplného začátečníka by se  

musela dohodnout individuální cena.  
 

Závaznou přihlášku spolu se zálohou ve výši 2000,00 Kč prosím pošlete do 15.1.2011..  

Doplatek do 31.1.2011 . Poté Vás budu informovat o dalších informacích, kdy Vám předám 

podrobnější informace spolu s cestou a případným seznamem věcí co by měly míti děti 

s sebou.V případě, že můžete získat příspěvek od zaměstnavatele a potřebujete vystavit fakturu sdělte mi 

to prosím co nejdříve. 

 

Přihlášky i platby přijímáme v BC Lachtánek úterý – čtvrtek od 8,00 do 18,00 hodin ostatní 

dny dle dohody.  

   Informace získáte přímo na tel. Čísle 603490058 Dana Zábranská 


