
   

   Jarní prázdniny na horách - Karolinka 2015  
                

Přihláška  - 1.strana 
 Tuto první stranu přihlášky odevzdejte osobně Mgr. Bartoškové nebo 

vyplněnou zašlete e-mailem na kontakt níže. 
 

Termín:  Odjezd 8.3.2015 ve 14:00h. z volného nástupiště autobus.nádraží Kroměříž            

                Příjezd 13.3.2015 přibližně v 19:00 – 19:30h. na autobus. nádraží Kroměříž 

 

Ubytování:  Horská Chata Karolinka Bzové – Velké Karlovice 

 

Zimní lyžařský tábor na horách pořádá Občanské sdružení Megalea Kroměříž. 

IČO: 22745432 

 

Cena:  2850,- Kč dítě do 15 let   (zahrnuje 5x ubytování, 5x denně strava, doprava bus) 

            3250,- Kč dospělý (děti nad 15 let)    

- Začíná se 8.3.večeří – končí se 13.3.obědem+ balíček na cestu- pitný režim zajištěn 

- Cena zahrnuje kvalif. lyžařské instruktory a celodenní zdravotní a pedagog. doprovod. 

 

V ceně nejsou zahrnuty vleky:  

2 vleky 200 m od chaty- denní pernamentka 150 Kč 

V případě horších sněhových podmínek dojíždění  k lyžařskému vleku Horal. 

Pro náročnější lyžaře možnost lyžování v ski areálu Razula nebo Synot Kyčerka. 

 

PŘIHLÁŠKA – číslo přihlášky: 

Účastník 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště………………………………………………………………………………. 

Datum narození…………………………rodné číslo………………………………............. 

Zdravotní pojišťovna………………………………………………………………………… 

Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení..…………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště….…………………………………………………………………………… 

Telefon – mobil:……………………………… 

      -  do zaměstnání……………………… 

 

Dítě si s sebou bere:  

 Sjezdové lyže 

 Snowboard 

Dítě je: 

 Začátečník 

 Mírně pokročilý lyžař 

 Pokročilý lyžař 

(vybranou možnost zakroužkujte) 

 

Přihláška (1. Strana) musí být odevzdána do 3.2.2015.  

Platbu je nutné uhradit do 16.2.2015 popř. dle dohody. Je možné vydat potvrzení platby 

pro zaměstnavatele či soc.úřad.  



   

Přihláška  - 2.strana 
Tuto druhou stranu přihlášky si ponechejte. 

 

Zimní lyžařský tábor na horách pořádá Občanské sdružení Megalea Kroměříž 

IČO: 22745432 

 

Termín:  Odjezd 8.3.2015 ve 14:00h. z volného nástupiště autobus.nádraží Kroměříž            

                Příjezd 13.3.2015 přibližně v 19:00 – 19:30h. na autobus. nádraží Kroměříž 

Ubytování:  Horská Chata Karolinka Bzové – Velké Karlovice 

 

Cena:  2850,- Kč dítě do 15 let   (zahrnuje 5x ubytování, 5x denně strava, doprava bus) 

            3250,- Kč dospělý (děti nad 15 let)    

- Začíná se 8.3.večeří – končí se 13.3.obědem+ balíček na cestu- pitný režim zajištěn 

- Cena zahrnuje kvalif. lyžařské instruktory a celodenní zdravotní a pedagog. doprovod. 

 

V ceně nejsou zahrnuty vleky:  

2 vleky 200 m od chaty- denní pernamentka 150 Kč 

V případě horších sněhových podmínek dojíždění  k lyžařskému vleku Horal. 

Pro náročnější lyžaře možnost lyžování v ski areálu Razula nebo Synot Kyčerka. 

 

Storno podmínky – platné dle zákona o cestovních kancelářích: 

Při stornování pobytu 2 týdny před zahájením bude vráceno 50% ceny 

Při stornování pobytu týden před zahájením bude vráceno 20% ceny 

Při stornování pobytu 3 dny před zahájením nebude částka vrácena 

 
Platba 

a) hotově – Mgr. Yvetta Bartošková 

b) převodem na účet číslo: 2200659298/2010 

                     variabilní symbol – rodné číslo (bez lomítka) 

                     konstantní symbol – 008 

                      

Zákonný zástupce dítěte odevzdá před autobusem potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení od lékaře, 

potvrzení o seřízení lyží a kartičku zdravotní pojišťovny. 

 

Doporučené vybavení: 

lyžařská kombinéza nebo bunda (u menších dětí raději dvakrát kvůli převlečení během dne) 

rukavice 2x, čepice 2x, šála, svetry, košile, trička, ponožky silné i slabé, pyžamo, ručníky, 

kapesníky, oblečení do chaty (tepláky a mikina), lyžařské brýle 

hygienické potřeby (kartáček, mýdlo, pasta na zuby, toaletní papír…) 

kniha, karty, spol. hry, pálka na stolní tenis + míčky, blok + pastelky, knížka…  

+ KARNEVALOVÁ MASKA   

přezůvky do chaty nachystejte dítěti do příručního batůžku do autobusu, při vstupu do budovy 

je nutné se přezout do přezůvek 

Léky, které dítě užívá, předejte lékařskému doprovodu u autobusu. 

 

Nedoporučujeme dítěti dávat s sebou mobilní telefon či jiné drahé věci. Za jejich ztrátu 

nebereme zodpovědnost. 

V chatě je špatný signál, pokud budete chtít zavolat dítěti, můžete použít tyto telefonní čísla:  

602 853 110,603 263 810, pouze v dopol. a odpol. hodinách na sjezdovce.  
Bližší informace:  

Email:  ybartoskova@seznam.cz nebo jureckova.ivana@seznam.cz  Tel: 602 853 110, 603 263 810 

mailto:ybartoskova@seznam.cz
mailto:jureckova.ivana@seznam.cz


   

        

 

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a potvrzení od lékaře  

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte - podepište v den nástupu na tábor a odevzdejte 

při odjezdu. Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:  

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………  

Adresa: 

………………………………………………………………………………..  

Rodné č.:………………………………………………………………………………  

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a ošetřující 

lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech 

přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit 

se lyžařského tábora v termínu 8.3.2015 – 15.3.2015. Jsem si vědom (a) právních následků, 

které v případě nepravdivého prohlášení vyplývají. Svým podpisem zároveň potvrzuji i údaje 

v závazné části přihlášky.  

 

 

V……………….dne……….        podpis zákonného zástupce…………………………………           

 

 

 

 

 

 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zimním táboře - odevzdejte při odjezdu. 

Potvrzuji, že dítě                                                                narozené                                                                            

se může zúčastnit zimního lyžařského tábora v Karolince v termínu 8.3.2015 – 15.3.2015 

 

Dítě má zdravotní popř. jiné omezení. ANO - NE, (pokud ano, jaké) 

.................................................................................................................................  

Potvrzuji, že dítě: 

Se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE 

 

Je proti nákaze imunní (typ/druh) ............................................................... 

má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 

................................................................. 

je alergické na ................................................................ 

dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ......................................................  

 

 

 

V.......................... dne......................             podpis a razítko lékaře…………………………… 


