
Občanské sdružení TOMÁŠOV, Tomášov 11, Mikulášovice, PSČ 407 79 

 

POKYNY K POBYTU 
 

ZIMNÍ  DĚTSKÝ TÁBOR – HOTEL ČERNÁ BOUDA  

 

Termín: od 11.2.2012  do 18.2.2012          Věková kategorie: 8 – 18 let 

 

Ubytování: typický horský hotel, 1260 m. n. m., pokoje dvou až třílůžkové, sociální zařízení (WC, sprcha a 

umyvadlo) na pokojích, TVSAT na pokojích, klubovna, restaurace a kiosek s občerstvením. 

Adresa a telefonické spojení tábora: Hotel ČERNÁ BOUDA, Černá Hora 171, Janské Lázně, PSČ 542 25, 

Tel. na recepci: 499 875 360     

 

Cena:  4.000,- Kč – děti do 15 let,    4.400,- Kč – děti nad 15 let a dospělí 

Součástí ceny je celodenní stravování včetně celodenního pitného režimu, doprava autobusem, vyvezení a 

svezení zavazadel a osob kabinkovou lanovkou z Janských Lázní, odvoz zavazadel rolbou, ubytování, 

výchovný a zdravotní personál. 

 

Platba tábora: platbu za ZDT poukažte do 15.12.2011 na účet vedený u Raiffeisen Bank 

číslo 102 106 8383/5500, převodem z Vašeho účtu, což preferujeme. V krajním případě lze též vkladem na 

pokladně libovolné pobočky Raiffeisen Bank. 

!!! Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte !!! 

(např. dítě narozené 1.3.1999 – uvede var. symbol: 01031999) 

Platba fakturou v případě příspěvků zaměstnavatele z fondu FKSP- Občanské sdružení Tomášov, Tomášov 

11, okr. Děčín, 407 79, 

 IČO-270 25 38 1, není plátcem DPH, číslo účtu-RB 102 106 8383/5500 

Dodací adresa :Občanské sdružení Tomášov, ing. Jaroslav Pilecký, U Velké Skály 85/14, 181 00, Praha 8,  

Informace k platbě fakturou: pí. Kořínková, tel : 602 648 093  

 

Doprava: autobusem 

Odjezd: 11.2.20112  v 11.00 hodin – autobusové nádraží Praha - Holešovice, sraz 30 min. před odjezdem.. 

Předpokládaná trasa autobusu: Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Janské Lázně  

Příjezd: 18.2.2012 mezi 14.00 hod. a 15.00 hod. na místo odjezdu. 

 

Doporučený seznam věcí k pobytu  

Přilba na lyže nebo snowboard, vysoké boty na cestu-ne kozačky apod., 2x oblečení na lyže, 2x rukavice, 

dostatek ponožek a triček, čepice, šála, šátek na krk, domácí obuv, domácí oblečení do budovy, pyžamo-noční 

košile, hygienické potřeby, mast na rty, náplast na puchýře, Kinedril, Paralen, kapesníky, dostatek spodního 

prádla, punčocháče nebo pod., krém na opalování, brýle, vosky na lyže, sponu na permanentku. 

Mimo sjezdové lyže doporučujeme vzít s sebou běžky. Lze vzít i snowboard. Vše v obalu. 

Zavazadlo dítěte označte jmenovkou, doporučujeme označit všechny věci a podepsat obuv, přiložte podrobný 

seznam věcí dítěte.  

Kapesné:doporučujeme 200 až 400 Kč (podle věku dítěte). Na vleky doporučujeme minimálně 1.500,- Kč, v 

případě dobrých lyžařů a využití lyžování ve Ski areálu Černá Hora nutno počítat s vyššími náklady na vleky 

(+ ~ 1.000,- Kč.) v menších bankovkách (50,-Kč a 100,- Kč). Možnost uložit peníze u vedoucích (v 

nadepsané obálce). 

UPOZORNĚNÍ:Škody na majetku způsobené z viny dítěte (prokopnuté dveře, rozbitá okna atd.) hradí rodiče 

dítěte (event. dítě) v plném rozsahu. 

 

Nedoporučujeme brát s sebou audiovizuální techniku všeho druhu, mobilní telefony,šperky a cennosti 

(pouze na vlastní nebezpečí). Přísný zákaz pyrotechnických hraček, kouření, konzumace alkoholu a 

návykových látek. Porušení může vést i k vyloučení dítěte z pobytu na ZDT. 

 

Odhlášení dítěte z tábora je možné pouze písemně, doporučeným dopisem (viz. Všeobecné podmínky 

bod č. 5). 

 

 


