
Termín akce:   So 26. 2. - So 5. 3. 2022
Místo konání: chata Lenka, 240, Deštné v O. h., PSČ  517 91
GPS:    50.2923556N, 16.3466697E

OSJO, z. s., Harantova 1748, 508 01 Hořice, IČ: 26660831, DIČ: CZ26660831, E-mail: info@osjo.cz, 
Web: http://www.osjo.cz, č. ú.: 197057157/0300, Tel: +420 605 759 261.

Co budeme na táboře dělat?
Hrát si a bavit se! S ohledem na velmi vypjatý poslední rok strávený často doma v izolaci 
bude zapotřebí, abychom si všichni uklidnili nervy, zasportovali si na čerstvém vzduchu 
venku v přírodě a pobavili se s přáteli. Rošťácký Hurvínek spolu se svým popleteným 
taťuldou Spejblem nám v tom dozajista pomůžou.
 

Co nás čeká na sjezdovce? 
Naučíme Vás základy sjezdového lyžování a snowboardingu. Zkušení sjezdaři si u nás procvičí carvingový oblouk. Během 
pětidenního výcviku Vám zajistíme instruktáž pod dozorem školených instruktorů a připravíme Vám doprovodný 
zábavný program. Uvítáme každého, kdo se bude chtít naučit něco nového a užít si sněhu. Výuka začátečníků bude 
probíhat na sjezdovce Start nedaleko chaty Lenka. Pokročilé lyžaře a snowboardisty pak hromadně odvezeme                      
na sjezdovku do Skicentra Deštné v O. h. Zájemce vezmeme na večerní lyžování. Povinná je výbava a výstroj                      
pro sjezdové lyžování a snowboarding. 
 

S ohledem na současná vládní opatření proti šíření nemoci covid-19 bude zapotřebí, aby všichni účastníci starší 12 let 
doložili platné potvrzení o prodělaném onemocnění nebo potvrzení o aplikaci očkování proti covidu-19. Děti mladší 
18 let mohou k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.
 

Kde budeme jíst a bydlet?
Ubytování bude zajištěné na chatě Lenka. Najdete zde všechno, co v zimě potřebujete: společenskou místnost, 
kuchyňku, umývárny, sprchy a záchody. Spát budeme na dvou až pětilůžkových pokojích. Na snídaně, obědy a večeře 
budeme docházet na chatu Kristýna, kde bude za normálních podmínek v provozu i bufet.
 

Kdy začínáme a končíme? 
Přijeďte na chatu Lenka v sobotu 26. 02. nejdříve v 16.00. Parkovat můžete před chatou nebo na odstavném parkovišti. 
Končit budeme další sobotu 05. 03. hned po snídani.
 

Kolik za zábor zaplatíme?
Cena za výcvik, program, ubytování a plnou penzi (So večeře - So snídaně) je 5.200,- Kč za osobu starší                                                   
6 let. Děti ve věku 2-5,9 let zaplatí sníženou cenu 4.400,- Kč. Děti do 2 let mají účast zdarma bez nároku 
na lůžko. Jízdné na vleku není součástí ceny, a proto si ho bude muset každý účastník uhradit sám.      
Před zakoupením skipasu se bude muset každá osoba starší 12 let prokázat validním potvrzením         
o bezinfekčnosti proti covid-19. Pětidenní jízdné na sjezdovce Start stojí 1.410,- Kč (děti do 10 let)        
a ve Skicentru Deštné v O. h. 1.770,- Kč (děti 6-11,9 let) a 2.255,- Kč (děti 12-17,9 let).

 

Co máme udělat, pokud chceme jet?
Vyplnit závaznou přihlášku na adrese https://bit.ly/lyzak-2022-prihlaska pro každou osobu 
zvlášť. Po registraci provést platbu bankovním převodem na účet 197057157/0300 
nejpozději do 18.02.2022.
 

Koho máme kontaktovat?
Pavel Patera, info@osjo.cz, tel.: 605 759 261.

pořádá zimní tábor pro rodiče a děti 
s výukou lyžování a snowboardingu
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