
Termín akce:   So 04. 03. - So 11. 03. 2023
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.

Dobrý večer, děti,
víte, že Večerníček má moc rád zimu a spolu se svými kamarády si užívá sněhu, lyžování a jízdu na prkně? Nevíte to                 
a divíte se? Tak se hezky divte, divte, a pokud tomu nevěříte, přijeďte se o tom přesvědčit na vlastní oči a kůži přímo             
na hory. Večerníček tam na Vás bude čekat i se svými kamarády z pohádek a připraví si pro Vás nejednu pohádku, hru           
a zimní legrácku. A kdyže za ním máte přijet? No přeci o jarních prázdninách. Večerníček začíná v sobotu 04. 03.                 
od 17.00 a skončí další sobotu 11. 03. po snídani v 10:00.
 

Co Vás čeká na sjezdovce?
Večerníček má svoje kamarády i mezi instruktory, kteří Vás rádi naučí základům sjezdového 
lyžování a snowboardingu. Zkušení sjezdaři si pak určitě rádi procvičí triky a carvingový oblouk. 
Během pětidenního výcviku se můžete těšit na bohatý tréninkový program a spoustu 
zábavy. Uvítáme každého, kdo se bude chtít naučit něco nového, nebo si přijede užít trošku 
toho sněhu a pohodičky. Pokud nám to sněhové podmínky dovolí, začátečníky budeme učit 
na sjezdovce Start hned vedle chaty Lenka. Pokročilé lyžaře a snowboardisty pak odvezeme 
do Skicentra Deštné v O. h., kde na zájemce bude čekat i možnost večerního lyžování.

 

Kde budete bydlet a baštit?
Ubytování pro Vás máme zajištěné na pohádkové chatě Lenka. Najdete zde všechno, co tak v zimě 
na chatě potřebujete: teplíčko ve společenské místnosti, dobroty v kuchyňce, teplou vodu                  
ve sprchách a čisté záchody. Spát budete všichni na pohodlných postýlkách v malých nebo větších 
pokojích. Na snídaně, obědy a večeře budeme společně docházet na chatu Kristýna, ve kterém      
je i přeplněný bufet se sladkostmi.
 

Kolik Vás to bude stát?
Cena za týdenní pobyt (výcvik, program, ubytování s plnou penzí: So večeře - So snídaně) je 6.300,- Kč za osobu starší       
6 let. Děti ve věku 2-5,9 let zaplatí za pobyt sníženou cenu 5.500,- Kč. Děti do 2 let mají účast zdarma bez nároku            
na lůžko. Jízdné na vleku není součástí ceny. Pětidenní permanentka na sjezdovce Start by měla stát 1.800,- Kč  (děti           
do 10 let) a ve Skicentru Deštné v O. h. pak 2.070,- Kč (děti 6-11,9 let) nebo 2.630,- Kč (děti 12-17,9 let).
 

Jak se máte přihlásit?
Vyplňte online přihlášku na adrese https://bit.ly/osjo-zimni-tabor-2023 pro každou 
osobu zvlášť. Po registraci počkejte na potvrzovací e-mail a zaplaťte poplatek 
bankovním převodem na účet 197057157/0300 nejpozději do 25.02.2023.           
To je vše. Mějte se hezky, děti.

Dobrou noc.
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ZIMNÍ TÁBOR 2023 pro rodiče a děti
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