
 
 

Zimní tábory pro rodiče s dětmi 2023 

Vážení rodiče a milý lyžaři, 

blíží se termín odjezdu na Zimní tábor pro rodiče s dětmi a my se na Vás moc těšíme a proto Vám 
zasíláme základní informace o pobytu a chodu tábora.  

 

Tábor se uskuteční v Jizerských horách v hotelu Semerink.  
Adresa hotelu: Janov nad Nisou 1284.  http://www.hotel-semerink.cz/ 
Pobyt začne společnou večeří v neděli, proto si prosím naplánujte příjezd v odpoledních 
hodinách mezi 15–17 hod. Odjezd je plánován na sobotu dopoledne. Do 9,00 je potřeba 
vyklidit pokoje (společné prostory - klubovna a jídelna – budou dopoledne k dispozici). 
  
Jelikož se jedná o pobyt s dětmi, je podmínkou nástupu na tábor odevzdání Bezinfekčnosti, 
která nesmí být starší jednoho dne a vyplňují ji rodiče – jak za děti, tak i za sebe. Vzor formuláře 
je součástí tohoto dopisu nebo jej také najdete na http://www.detibezhranic.cz/o-nas/ke-
stazeni/. Žádné potvrzení od lékaře není potřeba.  
  
Výuka lyžování 
V průběhu dne probíhá výuka lyžování. Děti jsou rozděleny do skupinek dle zdatnosti – 
začátečníkům se budeme věnovat dopoledne individuálně dle časových možností našich 
lyžařských instruktorů (aktuální rozpis bude vyvěšen ve vestibulu hotelu). Zkušenější lyžaři 
budou lyžovat ve skupinkách odpoledne. Rozpis a první rozdělení proběhne hned první den 

večer, po té co nám u příjezdu sdělíte, jak vaše dítě lyžuje či nelyžuje 😊 
Výuka lyžování probíhá ve Ski areálu Severák, který se nachází cca 3 km od hotelu. Doprava na 
sjezdovku je individuální. V případě sněhové kalamity, počítejte s delším časem potřebným na 
dopravu ke sjezdovce. Lyžařské lekce začínají vždy podle časového rozpisu. U areálu se nachází 
velké bezplatné parkoviště. Naši instruktoři si děti nachystané na lyžování převezmou na 
sjezdovce a po skončení výuky vám je na stejném místě předají. 
Děti musejí být vybavené příslušnou permanentkou. Toto platí i pro úplné začátečníky, kteří 
začínají s výukou na dětském páse. Aktuální ceník skipasu pro sezónu 2022/23 naleznete zde: 
https://www.skijizerky.cz/cz/zima/ceniky/cenik-severak-2022-23. Při nákupu počítejte s vratnou 
kaucí 100 Kč na každý skipas. Lze platit kartou. 
Doporučujeme vzít dětem vlastní lyžařskou výbavu (včetně helmy) z domova či půjčovny ve 
Vašem bydlišti – lyžařské vybavení lze však případně zapůjčit i v místních půjčovnách na 
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Severáku (je určitě potřeba si před táborem zajistit dostupnost potřebných velikostí v těchto 
půjčovnách). 
 
Pokud nebude mít Vaše dítě zrovna výuku lyžování, může navštívit naši výtvarnou dílničku 
nebo vyrazit s našimi vedoucími bobovat či na procházku. K zapůjčení jsou i deskové hry, apod.   
V lyžařském areálu Severák je možné zakoupit drobné občerstvení. 
Na svah můžete samozřejmě s dětmi vyrazit také sami. Na svahu (přímo u dětského vleku) je 
za poplatek možnost využít velkou dětskou vyhřívanou hernu s odpočívárnou, toaletami a 
přebalovacím pultem. 
 
Před večeří děti čeká mini disko, každý den od 17,30 a po večeři pak Večerníček. 
 
Nezapomeňte si přibalit: 
 -  přezůvky (nejlépe na vrch zavazadla, v hotelu se kvůli dětem a čistotě přezouvá) 
 -  ručníky a osušky 
 -  v případě občasné noční nehody Vašeho dítěte také nepromokavé prostěradlo 
 -  karnevalovou masku pro děti 
 -  lékárničku pro Vás a Vaše děti (na táborech není přítomen zdravotník) 
 -  lahve na pití pro děti 
 -  penál s pastelkami, lepidlo, fixy  
 -  boby a sáňky, pokud fandíte zimním radovánkám  
 - plavky – v případě nepřízně počasí doporučujeme výlet do Liberce či Jablonce nad Nisou,        
    kde můžete zajít do městských bazénů či do aquaparku 
 - kapsle do kávovaru kompatibilní s Nespresso kávovarem (případně mléko a cukr), který   

   bude v hotelu k dispozici, vlastní hrneček – není možné brát z jídelny 😊 
- dáreček do tomboly/na bingo pro děti (něco drobného co najdete doma postačí – malý     
   plyšáček, přívěsek – fakt drobnost) 
 
Na výtvarný workshop si prosím pro své děti přivezte následující potřeby (pro jedno dítě):  
Společné pro všechny 4 turnusy: 
- fotografie hlavy dítěte o velikosti 3-5 cm (může být i černobílá) 
- rulička od toaletního papíru 
 
Navíc pro 3. turnus – víčko od sklenice 0,7 l, vlna na bambuli (pokud máte) 
    
 
Další důležité informace  

• V prvním patře hotelu je k dispozici malá společná kuchyňka s rychlovarnou konvicí 
a mikrovlnkou, lednicí a naším Nespresso kávovarem – udržujte vše prosím v čistotě.  

• Parkování je možné hned u hotelu (v případě sněhové kalamity se může stát, že 
parkování bude omezené a bude se řešit operativně ke spokojenosti všech našich 
klientů – bohužel větru, dešti, sněhu neporučíme a hory jsou hory ☺). Auto si proto 
prosím vybavte dostatečnou zimní výbavou, jako jsou sněhové řetězy, smetáček a 
škrabka na led. 
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• V hotelu je možné využít hotelový bar. Pamatujte na dostatečnou hotovost, platební 
terminál nebývá funkční.    
  

Veškeré stížnosti a reklamace (ubytování, stravování a s tím související služby) řešte prosím 
přímo s hlavní vedoucí tábora nikoliv s personálem hotelu. Na reklamace sdělené personálu 
hotelu nemůžeme brát zřetel a budou pouze zhoršovat vztahy mezi personálem a našimi 
klienty. 
 
 
 V případě dalších dotazů týkající se programu, přání na ubytování apod. kontaktujte hlavní 
vedoucí: 
 
1. turnusu v termínu   5.-11.2.2023  Bára Priesnerová Fojtíková, tel. 602 266 874 

2. turnusu v termínu   12.-18.2.2023  Bára Kašíková, tel. 602 933 180 

3. turnusu v termínu   19.-25.2.2023  Eva Šuchmová, tel. 739 705 634 

4. turnusu v termínu    12.-18.3.2023 Lenka Hyťhová, tel. 777 167 096 

 

Se stížnostmi, reklamacemi nebo s nápady ke zlepšení, kontaktujte vedoucí administrativy 
Báru Kašíkovou, tel. 602 933 180 info[detibezhranic.cz nebo předsedu Spolku Mgr. Josefa 
Valtera, 724 346 303, josef.valter@detibezhranic.cz 
 
Moc se na Vás těšíme a věříme, že si zimní dovolenou s námi užijete Vy i Vaše děti ☺ 
 
Náš tým  
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POTVRZENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

Jméno a příjmení dítěte: 

 ______________________________________________ 

Datum narození:  

 ______________________________________________ 

Adresa:  

 ______________________________________________ 

Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota 

apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní 

opatření. Není mi též známo, že by v posledním týdnu přišlo mé dítě do 

styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom/a 

právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

V  _____________  dne  ________________ 

 ______________________________________ 

Podpis zákonných zástupců v den odjezdu dítěte na tábor. Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí 

být starší déle než 1 den. 
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POTVRZENÍ DOSPĚLÝCH ÚČASTNÍKŮ TÁBORA 

Jméno a příjmení:  

 ______________________________________________ 

Datum narození:  

 ______________________________________________ 

Adresa:  

 ______________________________________________ 

Prohlašuji, že nejevím známky akutního onemocnění (průjem, teplota 

apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mi nenařídil karanténní 

opatření. Není mi též známo, že bych v posledním týdnu přišel/přišla do 

styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom/a 

právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

V _____________  dne ________________ 

_____________________________ 

            Podpis v den odjezdu na tábor 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší déle než 1 den. 

 

 

 

 

 

 


