JARNÍ PRÁZDNINY V KRKONOŠÍCH
Chata Krakonoš, Pec pod Sněžkou
Neděle 10. 2. – neděle 17. 2. 2019

Cena 4900,- zahrnuje:
- ubytování v horské chatě
- plnou penzi
- instruktory lyžování a snowboardingu
- zdravotní péči
- vedoucí
- dopravu
- odměny za soutěže
Možnost sponzorské ceny – 5500,- nebo dle vlastního uvážení (příspěvek
na vyrovnaný rozpočet akce)

Cena nezahrnuje jízdné na vlecích. Jízdné na vlecích se bude lišit
podle výkonnosti účastníka, bude vybráno při odjezdu. Při příjezdu
bude vrácena případná neproježděná částka.
Z důvodu rezervace chaty, prosíme, zašlete co nejdříve zálohu
2500,- (nejlépe však celou částku) na účet KSK, nejpozději
do 1. prosince. Zbytek částky pak do konce prosince.
Číslo účtu: 195 427 564/0300

JARNÍ PRÁZDNINY
V KRKONOŠÍCH
Chata Krakonoš, Pec pod Sněžkou

- kvalifikovaná výuka lyžování a snowboardingu
- večerní zábavně vzdělávací program
- jeden z nejlepších ski areálů v ČR
- nezapomenutelné okamžiky a zážitky
- kouzlo horské chaty na hřebeni Krkonoš
- pro děti a mládež od 8 let do 26 let
- tradice již 17 let

10. 2. – 17. 2. 2019
(jarní prázdniny pro Prahu 1 až 5)
Hlavní vedoucí: Jan Procházka
Tel: 608 228 730
Info a přihlášky:
E-mail: hory@kskpraha.org
www.facebook.com/KSK.Praha.z.s

KSK Praha zve na následující aktivity ve školním
roce 2018/2019
Celoroční činnost:
• Křesťanský sportovní oddíl VOSA (Všestranný Oddíl Sportovních Aktivit)
úterý od 17:00, sraz u věže KCMT
Příležitost k rozhýbání, posílení, naučení se ledasčemu novému, příležitost získat
nové kamarády.
Přijímáme nové členy všeho školního věku, bez ohledu na stupeň vzdělávání.
Sportovní bloky:
- výuka plavání
- výuka zimních sportů
- až se na jaře oteplí: kanoistika, cyklistika, hry v přírodě, trénink přežití
v přírodě a tábornické dovednosti, orientační běh
Akce VOSY (včetně sportovních bloků) jsou přístupné i nečlenům oddílu VOSA.
• Sněhová vločka, skautský oddíl děvčat
Oddíl se schází ve školním roce každý týden. V rámci celoroční činnosti pořádá
množství víkendových programů a tábor o letních prázdninách.
• Dramatický kroužek
pondělí 17:00-18:30 – v KCMT (děti školního věku)
Budeme děti seznamovat s prostorem jeviště, učit je mluvit na jevišti, také jak se
pohybovat, jak ztvárnit něco pantomimicky a především se zaměříme na divadelní
představení Pašije, které bychom pak chtěli hrát v KCMT na Květnou neděli.

Další akce, tábory a sportovní výcviky na školní rok 2018 – 2019:
Mikulášská nadílka (5. 12.) – sháníme dobrovolníky, info u Anny Procházkové
Divadelní představení Pašije (Květná neděle) – ztvárnění Pašijí Dramatickým
kroužkem
Dobrodružný tábor (červenec 2019) – dva týdny dobrodružství v jižních Čechách
Vodácký tábor (o letních prázdninách) – vodácké putování po vybrané české řece

Kontakty na vedoucí aktivit:
VOSA:

Miroslav Majer

tel.: 775 005 096, vosa.kcmt@gmail.com

Sněhová vločka:

Lucie Skrčená

tel.: 721 770 421, l.skrcena@seznam.cz

Dramatický kroužek: Eliška Brhlová

tel.: 606 561 611, eliska.brhlova@seznam.cz

Dobrodružný tábor: Jakub Jarolímek

tel.: 736 452 995, taborksk@gmail.com

Vodácký tábor:

tel.: 775 521 404, voda@kskpraha.org

Václav Olšanský

Mikulášská nadílka: Anna Procházková tel.: 608 504 097, apro@seznam.cz

Křesťanský sportovně kulturní klub

KSK Praha

Přihláška na lyžařský / snowboardový výcvik
Ne 10. 2. až Ne 17. 2. 2019
Chata Krakonoš, Pec pod Sněžkou
Cena 4900,…………………………………………. …………………... ………..…
Jméno a příjmení
rodné číslo
pojištěn u
………………………………………………….…..…. Lyže / Snowboard
e-mail účastníka
(Prosím zakroužkujte)
Podpisem potvrzuji, že můj zdravotní stav mi umožňuje účastnit se lyžařského / SNB výcviku:

V ....................................... dne .............................
Podpis účastníka / zákonného zástupce: .....................................................................

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů
pro potřeby a zajištění organizace akcí KSK Praha, z.s. v souladu s příslušným zákonem
č. 101/2000 Sb. v platném znění. Beru zároveň na vědomí, že v průběhu výše uvedené akce,
může být pořízena ilustrativní fotodokumentace za účelem seznámení veřejnosti s činností
spolku, a to prostřednictvím webových stránek, na sociálních sítích či v propagačních
materiálech.

Kontakt na přihlašujícího (u nezletilých zákonného zástupce):
Adresa bydliště a PSČ: ……………….…………………………………………...
Tel.: ...……………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………...

KSK Praha, z.s.
U Modré školy 2337/1
149 00 Praha 4

IČO: 269 89 603
č. účtu: 195 427 564/0300

