
 
Propozice 

Třídenní příměstský tábor pro děti (6 - 15 let) „Konec prázdnin na laně“ je zaměřený na lezecké a lanové aktivity. Je určen jak pro 

pokročilé lezce, tak pro naprosté začátečníky 

Datum konání: 28. 8. – 30. 8. 2017 Po - St 

Místo konání: Janské Lázně, Černá hora, Pec pod Sněžkou 

Pořadatel: SkiResort LIVE – kontaktní osoba Ondřej Kalaš, tel: 777 122 187, mail: kalas@skiresort.cz 

Program a náplň kempu: 

- 8:30 sraz na dolní stanici kabinové lanovky na Černou horu 

-16:00 zakončení dne na dolní stanici kabinové lanovky na Černou horu 

• Lezení na stěně s postupovým jištěním 

• Bouldering 

• Drytooling (lezení s cepíny) 

• Výuka vázání (nejen) horolezeckých uzlů 

• Záchranářské techniky pod vedením horské služby a ukázky práce horského záchranáře 

• Koloběžky 

• Monkey park Pec pod Sněžkou – lanový park 

• Slackline – moderní provazochodectví 

• Balanční cvičení 

• Paddleboarding – pádlování vestoje na surfovém prkně 

• Soutěže a týmové hry 

 - v případě nepříznivého počasí náhradní program v prostorách restaurace na Černé hoře 

Cena kempu a způsob platby: 

- 1400 Kč  

• Platba předem na účet do 25. 8. 2017    č.ú.: 4383002/0800 Česká spořitelna, a.s. (do zprávy pro příjemce uveďte prosím 

jméno dítěte) 

• V hotovosti v den zahájení kempu  

Na základě provedení platby bude vydán doklad o zaplacení. V případě neprovedení platby do dne zahájení kempu nebude dítěti 

povolena účast. 

Cena zahrnuje: 

• Zajištění kurzu instruktory SkiResort Live 

• Možnost zapůjčení veškerého vybavení pro vyjmenované aktivity (je možné mít vlastní VYHOVUJÍCÍ! lezecké vybavení) 

• Zapůjčení koloběžek včetně cyklistických helem 

• Vstup do Monkey parku v Peci pod Sněžkou 

• Oběd, svačinu a pitný režim každý den 

• Dopravu lanovkou na Černou horu a zpět každý den 

Přihlášky: 

- vyplněné, podepsané a oskenované přihlašovací formuláře včetně příloh na mail: kalas@skiresort.cz 

- osobní předání přihlašovacího formuláře v papírové formě po předchozí telefonické domluvě 

- přihlášky do 25. 8. 2018 

 

Dotazy ohledně průběhu kurzu na tel. čísle 777 122 187 nebo na mailu kalas@skiresort.cz 

 

 

 

mailto:kalas@skiresort.cz
mailto:kalas@skiresort.cz


 
 

Závazná přihláška na lezecký kemp „Konec prázdnin na laně“ 

Termín tábora: 28. 8. – 30. 8. 2017  

Pořadatel: 

SkiResort Live s.r.o. 

Černohorská 265 

542 24 Janské Lázně 

IČ: 498 11 428 

Odpovědná osoba: Ondřej Kalaš, 777 122 187 

 

Dítě 

Jméno a příjmení:  

Adresa bydliště:  

Město:       PSČ: 

Rodné číslo: 

Zdravotní pojišťovna: 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Kontakt na zákonné zástupce v době konání kempu: 

 

Sdělení zákonného zástupce 

Upozorňuji u svého dítěte na:_______________________________________________________________________ 

Alergie na:______________________________________________________________________________________ 

Dítě používá léky (včetně dávkování):_________________________________________________________________ 

Plavecké schopnosti (plavec/neplavec):_______________________________________________________________ 

Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo během konání kempu přepravováno osobním automobilem                     ano  /  ne 

Cenu tábora hradím                   převodem  /  v hotovosti 

Souhlasím s účastí svého dítěte na výše uvedeném lezeckém kempu. 

První den kempu odevzdám BEZINFEKČNOST A POTVRZENÍ O VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE (viz. přílohy) 

 

V                dne     podpis______________________ 

 

Přihlášku si prosím vyplňte a zašlete na kalas@skiresort.cz, nebo osobně předejte po předchozí telefonické domluvě 

Ondřeji Kalašovi, 777 122 187  
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Bezinfekčnost 

(Odevzdává se v den nástupu na tábor) 

Prohlašuji, že mé dítě                                                                                      , rodné číslo …………………………., 

bytem………………………………………………………….............…., je schopné zúčastnit se lezeckého kempu „Konec prázdnin na 

laně“, který pořádá SkiResort Live, s.r.o. v termínu od 28. 8. do 30. 8. 2017. Dítě nejeví známky akutního onemocnění 

(průjem, teplota, zvracení apod.). Hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti karanténní opatření, zvýšený 

zdravotnický nebo lékařský dohled. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku 

s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.   

Dítě  užívá  pravidelně  tyto léky______________________________________________________________________ 

Medikace: kdy________________________        popř. kolikrát, počet _________________________________ 

Alergie, zdravotní omezení:…………………………………………………………………… 

 

V                                                       dne 28.8.2017 (den nástupu)                                         _________________________________ 

                                                                                                                                                          (podpis zákonného zástupce) 

 

Zde nalepte kopii průkazu zdravotní pojišťovny: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vyzvedávání dítěte 

Jméno dítěte:       nar.: 

Bude / nebude chodit domů sám (a) (nehodící se škrtněte). 

 

Vyzvedávat je bude 

1.(Jméno a příjmení):                                                  (vztah k dítěti):   (mobil): 

2. 

          

V   Dne 28. 8. 2017 (den nástupu)                    __________________________________ 

 (podpis zákonného zástupce) 

 


