
ELDORÁDO středisko Náchod, oddíl VaTaB a HuHu pořádají bláznivou zimní akcičku  

 

Horská chata Slunečná 

Zdobnice v Orlických horách 

 

 

 

termín konání: 19. - 21. 1. 2018 
Odjezd z Náchoda: cca 16:30 (upřesníme) Příjezd do Náchoda: cca 19:00 (upřesníme) 

Cena: Děti do 10let: 700,- Kč 

 Děti a studenti: 800,- Kč 

 Ostatní: 900,- Kč 

Vlek a doprava: Do 600,-  

 

Tato akce je hlavně o lyžování, snowboardingu, sáňkování ale i specialitkách jako je jízda na kraťáskách - 
krátkých carvingových lyžích do 1m. Tyto lyžičky bereme s sebou, a proto je možné přihlásit i účastníka, který nemá 
své vlastní lyže. Kromě toho zažijeme příjemné večery s blbinami a hrami na horské chatě. V případě nepříznivých 
sněhových podmínek bude zajištěn náhradní program. Zajištěná strava – snídaně, balíček na sjezdovku, večeře. 

Program: 

Akce je určena naprostým začátečníkům ale i zkušeným borcům v oblasti lyžování, snowboardingu, sáňkování 
či jiných zimních sportů. Pro začátečníky je připrav ena výuka na lyžích i na prkně za účasti školených instruktorů. 

Pokud nemáte patřičnou výzbroj a výstroj a chcete jet, tak se včas ozvěte. Pokusíme se něco za přijatelné ceny pro vás 
zapůjčit. 

S sebou: 

Teplé oblečení do přírody, na sjezdovku, lyže, prkno nebo jiné náčiní vhodné k zimnímu sportování, oblečení do 
chaty, róbu na spánek, přezůvky, minimálně troje ponožky (i teplé), rukavice (alespoň dvoje), čepici, hygienické potřeby 
a další nepotřebnosti potřebné na jeden víkend. POZOR! Děti musí mít jako povinnou výbavu přilbu. Tu vám opět 
můžeme zapůjčit z vlastního materiálu. 

 

Úhrada zálohy: 

Zálohu můžeš uhradit do 12. 1. 2018 převodem na účet vedený u FIO banky 2200426187/2010, nebo 
platbou v hotovost na kroužku. Jako variabilní symbol použijte prvních 6 čísel z rodného čísla přihlášeného. Na účet 
uhraďte prosím pouze částku za ubytování a stravu. Peníze na dopravu a vleky dejte v hotovosti dítěti s sebou (vleky 
platíme zvlášť). Krom toho je vhodné dát dítěti i malé kapesné na limonádu, sušenku a podobné drobnůstky, které si 
lze koupit u vleku v kiosku. 

 

zde odstřihnout: 

 
Přihláška: 

 

 Souhlasím, aby se můj syn (dcera) zúčastnil (a) v termínu od 19. 1. do 21. 1. 2018 akce "Kraťásky v zimě" 
Zdobnice v Orlických horách. 
 
Jméno a příjmení .................................................         adresa   ................................................................ 
 

 

telefon .........................     datum narození:……………………..    zdravotní pojišťovna   ........................................ 
 
 
jiná sdělení: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
V ......................... dne .......................                              ......................................... 

                          podpis rodičů 

 

 

 

Pokud pojedete, vyplňte prosím i elektronickou přihlášku na webu – www.eldoradonachod.info/kratasky 

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi?ID_ucet=2200426187

