JIPE

Jazyková agentura

( +420 602 884 842

JIŘÍ ŘEBÍČEK, Nuselská 30, 140 00 Praha 4
si dovoluje jako majitel firmy s čtyřiadvacetiletou tradicí pozvat Vaše děti k týdnu plnému

lyžování, sáňkování, hrátek na sněhu i v klubovně.
Všech táborů se účastním osobně ve funkci hlavního vedoucího.

JARNÍ PRÁZDNINY – Šumava
Kašperské Hory – Penzion u Lebedů 5 dní lyžování, 2 dny hrátky na sněhu
16. 2. – 22. 2. 2020 (Praha 1 – Praha 5)
23. 2. – 29. 2. 2020 (Praha 6 – Praha 10)
UBYTOVÁNÍ A DOSTUPNOST SJEZDOVKY: Bydlet budeme v útulné menší horské chatě ve 2- až 5-lůžkových pokojích. V každém pokoji

je umyvadlo se studenou i teplou vodou. Sociální zařízení je na patře. Na našem táboře bude maximálně 20 dětí. Ski areál Kašperské Hory
se nachází 3 km od chaty. Vozit nás tam bude vlastní autobus. Jsou zde sjezdovky vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé lyžaře. Je
zde i možnost večerního lyžování za umělého osvětlení.
Více informací o areálu najdete zde: http://www.ceske-sjezdovky.cz/stredisko/63_kasperske-hory.html
Vzhledem k tomu, že zájezd je určen dětem od 1. do 9. třídy základní školy, připravili jsme pestrý program, abychom vyhověli všem
účastníkům.
LYŽAŘI: Děti budou rozděleny do oddílů podle svých schopností – od úplných začátečníků až po zdatné lyžaře.
SNOWBOARDISTÉ: Zatím pro ně nezajišťujeme speciální výcvik, ale pokročilejší vyznavači tohoto sportu si mohou vzít prkno s sebou a

budou přiřazeni k lyžařskému družstvu.
PROGRAM: Lyžování bude probíhat v dopoledních hodinách. Hrátky na sněhu budou probíhat v odpoledních hodinách. V případě potřeby

dopolední a odpolední program prohodíme. Při nedostatku sněhu máme také připravený pestrý program v okolních lesích nebo klubovně. Pro
zájemce bude i možnost večerního lyžování za umělého osvětlení, které má speciální atmosféru.
DALŠÍ AKTIVITY ve večerních hodinách nebo při nepříznivém počasí: Hry v klubovně (Riskuj, Kufr, Milionář a další), diskotéky,

karneval, večer s kytarou. Zkrátka a dobře – po mnohaletých zkušenostech víme, že zabavené dítko nezlobí, a my na tábory jezdíme, protože
nás to baví a zlobit s dětmi se nechceme.

CENA: 4990,- V ceně je zahrnuto ubytování z Prahy do penzionu a zpět, strava 5 až 6x denně, výuka lyžování .
ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ: Co nejdříve poslat elektronickou přihlášku, kterou najdete na naší webové adrese. Své dítě můžete přihlásit i

odesláním přihlášky poštou na adresu uvedenou výše. Obratem Vám zašleme bližší informace včetně termínu schůzky vedení agentury
s rodiči. O zařazení Vašeho dítěte na tábor bude rozhodovat termín platby. Po telefonické dohodě můžete zaplatit i zálohu, která Vám bude
rezervovat místo.
Vzhledem k tomu, že kapacita je maximálně 20 dětí, doporučujeme Vám, abyste zasílali vyplněné přihlášky co nejdříve. Bezprostředně
po obdržení přihlášky Vašeho dítěte Vám zašleme bližší informace. Všechny dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle +420 602 884 842.
Rádi bychom také upozornili, že naše agentura bude pořádat v červenci 2020 letní tábory. Těchto táborů se Vaše dítě může zúčastnit i
v případě, že s námi na jarní prázdniny nepojede. Fotky, na kterých se budete moci podívat, jak se vašim dětem daří, budou průběžně
zveřejňovány na našem FACEBOOKU JIPE.
Foto objektu, obrázky z dřívějších táborů, přihlášku na jarní a letní prázdniny najdete na webové adrese:

www.taboryjipe.cz
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