NA NÁVŠTĚVU K ESKYMÁKŮM
31.1. - 3.2. 2013
Ahoj Oftalmáci! Venku je konečně trocha sněhu, a tak je na čase zahrát si
na Eskymáky, oprášit lyže a odhalit naše nemalé lyžařské talenty :). Za sjezdovkami a běžkařskými tratěmi
tentokrát vyrazíme do Olešnice na Moravě (místní sjezdovku najdete na (http://www.ski-areal.cz/cs/o-skiarealu). Usteleme si v opravdovém srubu uprostřed lesa pod světlem z petrolejek a pokud dovolí počasí,
užijeme si dva dny lyžování na blízké nenáročné sjezdovce či okolních běžkařských tratích.
Sraz: ve čtvrtek 31.1. v 16:35 před nádražím v Králově Poli
Návrat: v neděli 12:32 tamtéž
Cena: 700 korun (cesta, ubytování, vleky, jídlo)
S sebou: lyže, boty, hůlky, přilba (pokud si nepůjčujete na místě), oteplováky + další teplé kalhoty na ven,
teplá zimní bunda, pevná nepromokavá zimní obuv, šála, čepice, dvoje rukavice (alespoň jedny pevné
lyžařské), spacák, karimatka, oftalmo mikina a šátek (pokud máte), teplejší pyžamo, hrneček, ešus, lžíce,
hygiena, baterka, KPZtka, přezůvky, večeře na čtvrtek (začínáme až páteční snídaní), šalinkarta nebo ZTP/P
a menší batoh do kterého se vleze Vaše zimní obuv (budeme v něm mít boty na svahu)
To všechno do jednoho zavazdla, které dítě samo unese!
Lyžařské boty, hůlky a lyže prosím nabalte dítěti zvlášť! (povezou se autem)
Vzhledem k počasí a charakteru akce prosíme o pečlivé nabalení všech uvedených věcí. Bez nich nemůžeme
dítě na akci přijmout.
Ohledně lyžování je třeba si vybrat z následujících možností (jiné bohužel nejsme schopni zajistit):
1) budu na sjezdovkách a přijedu s vlastními vybavením (lyže, boty hůlky, helma) nebo si jej pujčím
sám/a (v případě této možnosti Vás poprosíme o potvrzení seřízení lyží ze servisu, popřípadě o
potvrzení, že za seřízení lyží berete zodpovědnost – tedy i za úraz dítěte způsobený špatným
seřízením)

2) budu na sjezdovkách a lyže si pujčím na místě prostřednictvím vedoucích (půjčovna pod svahem
http://www.ski-areal.cz/cs/pujcovna-a-servis-lyzi)
lyze, boty, hůlky na dva dny
550 korun
helma na dva dny
180 korun (helmu lze zapůjčit nezávisle na lyžích)
tuto částku je třeba dětem nabalit navíc!
3) budu na běžkách a lyže, boty i hůlky si zajistím sám
Upozorňujeme, že helma je povinná pro všechny sjezdovkáře a bez ní s námi na svah nemohou!
Prosíme o přihlášení dítěte do neděle 20.1. na:
tomoftalmo@gmail.com
nebo 736 218 638 (Eva Pešlová)
nebo 734 654 530 (Jája Póčová)
Přihlášku nám můžete poslat nakenovanou s podpisem nebo jen vyplněnou a bez podpisu (v tomto případě
Vás poprosíme o vyplněnou koupii na sraz). Kapacita je omezena!
Těšíme se na všechny! :) Efča, Maky, Jája, Tygr a další.

