
                               Dětská  zimní  rekreace  –  Benecko  v  Krkonoších  
                             30. 01.  –  06. 02. 2016  

  

               

         Hotel „ ORION  HOTELS “ 
             Benecko-Štěpanická Lhota 46 

okr.   J I L E M N I C E   

PSČ   514  01       

:  481 540 977, 602 424 042                                                   

web:  http:// starbenecko.cz            
                    

               GPS :  50°39'21.337"N,   15°32'46.188"E 
 

            Odjezd a návrat : 

ZV , zajišťuje celý pobyt včetně autobusu k dopravě do krkonošského střediska. 

Nástup dětí bude upřesněn jízdním řádem. Prosíme rodiče, aby se s dětmi dostavili 

na uvedená stanoviště nejpozději 15 minut před odjezdem autobusu.  Doba  

příjezdu je uvedena jen jako orientační. Přesnější časy příjezdů budou přílohou této 

proposice. Pro plynulost návratu, je  nutné,  aby rodiče byly  na stanovišti  již 10 

minut  před  zamýšleným  příjezdem.  Při  nástupu  do autobusu je 

bezpodmínečně nutné odevzdat  bezinfekčnost,  očkovací průkaz  a  zdravotní  

kartu  pojištěnce.  Nebudou-li všechny doklady při odjezdu předány, nebude dítě 

na DZR přijato.  

 

Stanoviště Odjezd  –  30. 01. Příjezd  –  06. 02. 

Bílina, nádraží  ČD  7, 00  hod. 14, 10  hod. 

Duchcov, zastávka u kina  7, 20  hod. 13, 55  hod. 

Teplice, zast.  MHD proti ČD 7,50  hod 13, 30  hod. 

Středisko př. 12, 00  hod. Odj.  9, 00  hod. 
             

Místo pobytu :  

Hotel „ STAR“ nabízí ubytování ve 2lůžkových, 3lůžkových a 4lůžkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením a balkonem. Hotel je na okraji obce Štěpanická 

Lhota v malebné části našich velehor, nachází se na jihozápadním svahu ve výšce 

800 m.n.m., od Jilemnice je vzdálen asi 8 km. Stravování je v budově, jídlo se 

podává 3x denně, včetně pití po celý den.  Je přiobjednaná  druhá večeře.  Benecko 

nabízí 11 sjezdovek ( 5 km ) jsou vzdáleny od hotelu do  150 m. Lyže se budou  nosit  

na hotel. Vlek je čtyřsedačkový, délka sjezdovky   850 - 950 m s převýšením 180 m 

a různých náročností. Vyžadujeme lyžařskou helmu !! ( VZP část  proplácí  )  

V ceně je úhrada permanentky na 5 dní, 1 noční lyžování a 2x snowtubing.  

Nástup na rekreaci začíná obědem a končí snídaní.  Za  poplatek  je možno využít 

různé hry ( fotbal,  kulečník, saunu aj.)  Na sjezdovce  je několik  občerstvení  a  

nedaleko krámek s možností nákupu pro děti ( limo, oplatky  apod.)  

 

http://www.starbenecko.cz/


Informace na děti se budou podávat  pouze  v naléhavém případě a jen v době  jídla       Kázeňský řád  DZR  -  desatero  pro  účastníky : 

na telefonu rekreačního zařízení nebo u skup. ved. p. Bergerhof  ( 724 309 070 ).     

 V průběhu pobytu je návštěva sklárny a musea  v  Poniklé  a města  Vrchlabí.              1)  Vedoucí neručí za cenné předměty, které si dítě vezme sebou ( prsteny, 

                      hodinky, fotoaparát, mobilní telefon apod. ) 

Doporučený seznam věcí :            2)  Děti jsou povinny udržovat svěřené zařízení v pořádku a čistotě    

- lyže s holemi a řemínky na převázání lyží, batůžek  na lyžáky, vosk na mazání            3)  V případě způsobení škody je třeba ihned ji nahlásit. Škodu hradí ten, kdo ji 

   lyží a ochranné brýle a HELMU na lyže, u nelyžařů saně či boby s příslušnou obuví           způsobil. 

-  větrovku, dvoje rukavice, šálu nebo šátek, šponovky, čepici přes uši, sluneční brýle,     4)  Na hotelu platí zákaz vzájemných návštěv na pokojích.        

   2x obuv do sněhu, příruční batůžek, oblečení na vycházku  a domácí úbor do chaty,       5)  Děti musí dodržovat denní řád, zvláště pak dobu budíčku a večerky 

   přezůvky, toaletní potřeby, krém na boty a hadřík, krém na opalování s ochranným      6)  Svá přání a stížnosti sdělují svým vedoucím 

   faktorem,  jelení lůj na rty, mýdlo a plavky ( možná návštěva i bazénu v Jilemnici ).     7)  Bez vědomí a souhlasu se nesmí dítě vzdálit  z hotelu  a nebo od kolektivu 

-  větší množství spodního prádla a alespoň dvoje teplé ponožky  na lyže       8)  S personálem hotelu se jedná slušně a zdvořile 

-  vhodná pro  lyžaře je malá kapsička na rukavici nebo bundě - na permanentku     10)  V průběhu rekreace platí přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu 

Je dobré ještě přibalit :            11) Při závažném a nebo opakovaném kázeňském přestupku dítěte budou 

-  šicí potřeby, psací potřeby, elastické obinadlo, 3 ks polštářkové náplasti, motouz,  vyrozuměni rodiče, kteří neodkladně zajistí na vlastní náklady odvoz  

   1x řemínek, kapesné na vleky a společenskou hru pro nepřízeň počasí. dítěte domů. 

   Láhev 0,5 l na pití na sjezdovku.    Další případné věci jsou na uvážení rodičů.         

Upozornění :      Kapesné :    
zdravotní prohlídka v očkovacím průkaze  nesmí  být starší jak 12 měsíců. Pokud je    dle možností a vlastního uvážení  ( je možnost nákupu v obchodě v místě )  

starší, je nutno vyplnit lékařem povolení  - viz. příloha. Za permanentku na sjezdovce je návratná  záloha  100,- Kč  - nutno ji      

započítat do  kapesného.      

P O Z O R ! ! ! 
 

 U dětí, které pravidelně užívají léky, je nutno napsat harmonogram jejich podávání 

 a předat jej i s léky vedoucímu při nástupu DZR. Léky  musí  být  propočteny  na    

 celý pobyt  dítěte  na  horách  –  není  počítáno s jejich  nákupem.  

 

 Trpí – li Vaše dítě  nevolností  v dopr. prostředku,  nezapomeňte přibalit igelitový   

 sáček,  léky proti nevolnosti a při nástupu na tuto skutečnost upozornit vedoucího.  

 

    

Označení :  

Jelikož při nástupu i odjezdu se střídáme s jinými rekreanty, je velmi nutné, aby kufry,     

tašky, lyže, byly  viditelně označeny štítky nebo visačkami se jmény a adresou dítěte.     

Pro lepší orientaci při balení před odjezdem je vhodné dětem označit i boty a oblékání.   Hlavně  nezapomenout :  přibalit  humor  a  dobrou  náladu !!! 
               

POŽADAVEK :              
Z důvodu bezpečnosti na sjezdovce vyžaduji před odjezdem potvrzení o kontrole a      

odborném seřízení bezpečnostního vázání lyží (stačí prohlášení rodičů ). Lyže  MUSÍ          Bergerhof    Vlad. 

být vybaveny pojistnými lanky a nebo brzdou.  Bez  tohoto  nebude  dítě  přijato.                      hlavní  ved.  DZR   
 

 

 

 


