STK prosinec 2019 - detaily jednotlivých kempů
1) LOB Boží Dar
Místo: Boží dar, Apartmány 47 (http://pensionusnehulaka.cz)
Termín: 8.-15. 12. 2019 (neděle – neděle)
Cena: 550,-/noc (ubytování s plnou penzí), tj. 3.850,- za pobyt (po příspěvku ČSOS 2.850,-)
Záloha: 2.550,- do 30. 9. 2019 na č. účtu 2283711003/0800, 300,- doplatek při příjezdu, záloha
může být v závažném důvodu (nemoc) částečně vrácena.
Účastníci: věkové rozmezí 14 – 18 let, výjimečně i mladší, avšak zdatní lyžaři
Kapacita: 63 osob
Odpovědná osoba: Václav Zakouřil, Ondřej Vodrážka

2) LOB Mísečky – Jilemnická bouda
Místo: Horní Mísečky, Jilemnická Bouda (https://www.jilemnickabouda.cz/)
Termín: 15.-20. 12. 2019 (neděle – pátek)
Cena: 600,-/noc (ubytování s plnou penzí), tj. 3.000,- (po příspěvku ČSOS 2.000,-)
Záloha: 1.700,- do 30. 9. 2019 na č. účtu 2283711003/0800, 300,- doplatek při příjezdu, záloha
může být v závažném důvodu (nemoc) částečně vrácena.
Účastníci: věkové rozmezí 10 – 15 let, včetně začátečníků
Kapacita: 74 osob
Odpovědná osoba: Vlasta Zlesáková

3) LOB Praděd
Praděd – chata Sabinka (http://www.chatasabinka.cz/)
Termín: 15.-20. 12. 2019 (neděle – pátek)
Kapacita: 50 osob
Bez omezení věku
Cena: 650,-/noc (ubytování s plnou penzí), tj. 3.250,- (po příspěvku ČSOS 2.250,-)
Záloha: 1.950,- do 30. 9. 2019 na č. účtu 2283711003/0800, 300,- doplatek při příjezdu, záloha
může být v závažném důvodu (nemoc) částečně vrácena.
Odpovědná osoba: Krišpína Skyvová

Jak se přihlásit?
Na všechny 3 akce je systém přihlašování stejný – na e-mail j.petrzela@seznam.cz (koordinátor
projektu Jan Petržela). Do předmětu e-mailu prosím uveďte Přihláška STK Boží
Dar/Mísečky/Praděd.
Prosíme o hromadnou přihlášku za tréninkovou skupinu (kraj/oddíl/tréninková skupinka/ve
výjimečných případech jednotlivec) s uvedením kontaktní osoby. U jednotlivých závodníků uveďte
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, oddíl/tréninková skupina, jméno a kontakt zákonného
zástupce – prosíme použijte přiloženou tabulku.
První termín přihlášek končí 31. 8. 2019, poté vydáme jmenný seznam vybraných závodníků
s přihlédnutím k času přihlášky a kvalitě jednotlivých závodníků. Pokud se nám nepovede uspokojit
všechny zájemce, budou mít nevybraní zájemci prioritu v dalších termínech kempů STK.
Vybraní závodníci musí do 30. 9. 2019 poslat zálohu (výše zálohy uvedená v detailech
k jednotlivým kempům). Pokud vybraní závodníci do konce září neuhradí zálohu, zkontaktujeme
případné náhradníky nebo budeme informovat o volných kapacitách na jednotlivých kempech.

