Dílna Ořech o.p.s
pořádá

Jarní Duhové prázdniny
sportovně-hravý pobyt pro děti od 7 – 15 let

22. - 27. 2. 2015
Tři Studně na Vysočině – turistická chata Duha
celkem 6 pobytových dnů

2.650 Kč
při zaplacení do 31. 12. 2014 sleva 200 Kč

CO JE NÁPLNÍ
Výuka běžeckého lyžování - děti budou rozděleni do skupin podle fyzické zdatnosti a naučí se
základům správného běžkování. Zdatnější se vydají po běžkařských trasách. Také keramika,
výtvarné tvoření, výpravy do okolí, hry na sněhu a zpívání při kytaře.
Kurz se koná za každého počasí. V případě nedostatku sněhu lyžování na umělém sněhu ve Vysočina
Aréně, turistika, bruslení a poznávání krás Vysočiny.
NABÍZÍME PRO RODINY S DĚTMI
Ubytování v turistické chatě Duha v době jarních prázdnin pro celé rodiny s dětmi (prarodiče či
rodiče) s možností účastnit se programu i bežkařského kurzu. Přihlásit se mohou i rodiny
s nejmenšími dětmi.
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit běžkovat a o prázdninách chtějí být v partě kamarádů,
rádi tvoří z různorodých materiálů a chodí do přírody, sportují, bruslí. Vhodný je i pro děti, které
nikdy na běžkách nestály. Díky malé kapacitě je předpoklad k tvorbě stmeleného kolektivu.

CO JE POTŘEBA ZA VYBAVENÍ
Běžky, hole a boty v odpovídajících velikostech. Nemáte-li potřebné vybavení, tak nabízíme možnost
zapůjčení celé výbavy nebo její části v půjčovně Vodák Sport v Brně, (komplet za 160 Kč/den).
Dětem bude výbava seřízena a dovezena přímo na pobyt. Doporučujeme včasnou rezervaci u paní
Ireny Šťastné na tel. 604585030. Pokud máte, můžete přibalit brusle a přilbu, boby, lopatu,
pekáč.
DOPRAVA
Individuální. Příjezd 22. 2. 2015 mezi 16 a 17 hod. Odjezd 27. 2. 2015. mezi 16 a 17 hod.

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
Ubytování ve 2, 3, 4 a 5 lůžkových pokojích. Vyvážená strava 5x denně, pitný režim.
KDO KURZ POVEDE
Zkušení vedoucí s pedagogickým vzděláním, kteří mají dlouholetou praxi ve vedení táborů, vyškolení
instruktoři běžeckého lyžování, zdravotní sestra.
PLACENÍ a SLEVA
Při zaplacení celého pobytu do 31. prosince 2014 sleva 200 Kč. Při zaplacení celého pobytu do 16.
ledna 2015 sleva 100 Kč. Zálohu 1000 Kč zaplaťte, prosím, nejpozději do 5. ledna, doplatek do 5.
února na účet: 2800201029/2010, nebo hotově paní Věře Salnekové nebo Ireně Šťastné. Do
poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
STORNO POPLATEK
Storno při odhlášení do 15. 2. 2015 je 600 Kč za osobu, od 16. do 21. 2. 2015 je 1 000 Kč.

Podrobné informace a přihlášky
Dílna Ořech o.p.s., Mgr. Věra Salneková, 737067293
salnekova@dilnaorech.cz, www.dilnaorech.cz

