Informace k CYKLOTÁBORU 2016
- čtěte pozorně -

pořádá Dům dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Poplatek:

3.000,- Kč za 11 dní
Cena tábora zahrnuje:
dopravu tam (na trase zpět přívoz přes řeku) včetně
přepravy kola (z Ústí n. L.), odvoz zavazadel na konci tábora do Ústí n. L.,

ubytování, celodenní stravování včetně pitného režimu, potřebný materiál
k realizaci tábora, doprovodné vozidlo, pedagogický a zdravotní dozor, drobné ceny
V ceně tábora není: vstupné na případné turistické atrakce, kapesné, poštovné na
psaní domů, případné vlastní úrazové připojištění (děti však jsou úrazově pojištěny
pořádající organizací), nutné odborné opravy a servis kola (v daném případě bude
tato částka splatná zpětně).
Vstupné:

Úhrada:

nechcete-li dávat dětem peníze určené výhradně k placení vstupného (např. aby je nevyužily jako
své kapesné) je možné tyto prostředky předat vedoucímu při odjezdu v obálce označené jménem
dítěte. Zůstatek bude předán zpět rodičům v den návratu. Výši prostředků na vstupné necháme na
vlastním uvážení – proti jiným rokům nejsou striktně dány turistické atrakce a památky, které by
bylo v plánu navštívit. Peníze na vstupné jsou volitelné, ne povinné!!! V případě plánu výletu na
nějakou památku či turistický cíl s placeným vstupem nebude tento výlet povinný a ostatní zájemci
podniknou alternativní typ výletu. Doporučujeme cca 200 - 300 Kč. V případě zájmu o lanový park
pod rozhlednou Dymník raději o něco více. Zkusíme však vyjednat skupinovou slevu.

- bezhotovostně – instrukce k platbě jsou posílány v e-mailu potvrzujícím přihlášku
- na tábor může přispět i zaměstnavatel nebo odborový svaz (kontaktujte nás)

Termín úhrady:

- záloha na tábor ve výši 1.000 Kč musí proběhnout do jednoho měsíce od podání přihlášky,
jinak místo bude nabídnuto dalším zájemcům (je možné zaplatit rovnou celý poplatek za tábor)
- doplatek je nutné provést nejpozději do pátku 13. května 2016!
- pro příp. individuální termín či fakturaci na zaměstnavatele se obraťte na hlavního vedoucího LT

Hlavní vedoucí:

Jaroslav Černý – držitel osvědčení instruktor cykloturistiky
mobil: 777 803 983, tel: 475 210 861, e-mail: cerny@ddmul.cz

Odjezd a příjezd: - odjezd ve čtvrtek 30. června 2016 po poledni z hlavního vlakového nádraží v Ústí
nad Labem – čas srazu bude upřesněn
- návrat v neděli 10. července 2016 v 17:00 k Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem,
Velká Hradební 1025/19.
Zavazadla: každý účastník musí mít vše sbaleno pouze v jednom velkém batohu (krosně) a jednom menším batůžku na
cesty. Jen v krajním případě věci balte do cestovní tašky či kufru. Pečlivě zvažte, co balíte, děti často s sebou
vezou velké množství zbytečností. Z cílového nádraží budou zavazadla do objektu odvezena.
Ubytování:

Ubytovna Klubu českých turistů ve Vlčí Hoře, Vlčí Hora č. p. 146 (GPS: 50°55'58.726"N,
14°27'42.495"E). Ubytování v různě velkých pokojích na postelích s lůžkovinami.

Stravování: Celodenní včetně svačin a pitného režimu.
Pro koho je cyklotábor určený: pro zájemce ve věku 10 – 18 let, kteří rádi a aspoň trochu aktivně jezdí na kole a
disponují trekovým, krosovým či horským jízdním kolem, které je v dobrém technickém stavu!!
Přihlášky:

- jsou přijímány až do naplnění volné kapacity – naskenované emailem nebo osobně v DDM.

Další info:

průběžné informace můžete sledovat na stránkách www.ddmul.cz - sekce letní tábory Cyklotábor České Švýcarsko, kde mj. naleznete i průběžný stav přihlášených.
Vzhledem k charakteru tábora doporučujeme děti úrazově připojistit. Veškeré zprávy lékařů
budou při příjezdu předány. Děti jsou však řádné pojištěni pořádající organizací.

STORNO:

V případě neúčasti na táboře z jiných než zdravotních důvodů se vrací zpět uhrazená částka
ponížená o nezbytné náklady a náklady, jejichž vynaložení již nelze přerušit (např. úhrada
nasmlouvaného ubytování). V případě neúčasti ze zdravotních důvodů (nutno podložit
lékařskou zprávou) se vrací celá uhrazená částka za tábor.

● Další informace
Před odjezdem je třeba odevzdat v papírové obálce formátu A5 (A4) se jménem dítěte:
- prohlášení zákonných zástupců dítěte (pouze ve formě, která je ke stažení u tábora na www.ddmul.cz)
- průkaz pojištěnce dítěte včetně jeho aktuální kopie (starší kopie kartiček byly skartovány)
- očkovací průkaz dítěte (pouze originál)
- pokud nebylo odevzdáno s přihláškou, tak potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací
akci ne starší než 1 rok od vystavení (při odevzdání originálu společně s jeho kopií vám bude originál po
skončení tábora vrácen))

Před odjezdem můžete vedoucímu odevzdat také:
- peněžní hotovost určenou výhradně k úhradě výdajů na vstupné (ve jménem označené papírové obálce)
- kapesné (nechcete-li jej svěřit přímo dítěti – ručíme za něj – také ve jménem označené papírové obálce)
- užívá-li dítě léky, pak tyto včetně přesně předepsaného dávkování

● Orientační seznam věcí (přizpůsobte v rozumném (!) množství požadavkům vašeho dítěte)
pláštěnka, batůžek na cesty, sportovní souprava, dostatek spodního prádla a ponožek, trička, svetr nebo mikina,
kapesníky, lehká bunda, plavky, ručník a osuška, sportovní obuv, přezůvky, kraťasy, hygienické potřeby (kartáček,
pasta, hřeben, mýdlo, šampón, krém na opalování)! Seznam věcí je jinak pouze vodítkem, každý musí znát své
osobní potřeby, ale tahat zbytečné věci nedoporučujeme. Nezapomeňte přihlédnout k předpovědi počasí. Kapesné
přizpůsobte nárokům dítěte (můžete je odevzdat vedoucímu), doporučujeme cca 200 Kč + vstupné. Můžete dát dětem
poštovní známky a pohledy na psaní domů.
KAŽDÝ ÚČASTNÍK MUSÍ MÍT CYKLISTICKOU HELMU! Bez ní nebude přijat na tábor! Zároveň by kolo
mělo splňovat základní výbavu. Je dobré mít na kole držák s lahví na pití, také doporučujeme brýle na
kolo, zámek, vhodnou obuv i oděv (+nepromokavá bunda). Nutná je náhradní duše správných rozměrů !!

● Důležitá upozornění:

- Nedoporučujeme vozit na tábor cennosti a mobilní telefony!!! Nejsme schopni zajistit zabezpečení proti
krádeži a za ztrátu či zničení telefonu ani dalších cenností, nemůžeme nést odpovědnost! V případě
nutnosti je možné v průběhu tábora využít telefony na hlavního vedoucího: 777 803 983.
- Všichni účastníci tábora jsou řádně úrazově pojištěni pořádající organizací. Případné
připojištění je zcela na rozhodnutí rodičů.
- Důrazně žádáme rodiče aby v průběhu tábora nenavštěvovali své děti!
- Kolo doporučujeme nechat zkontrolovat odborníkem nebo odborným servisem,
abyste se vyhnuli, resp. Vaše dítě, možným nepříjemnostem. Neberte tuto
informaci na lehkou váhu, z minulosti víme, že řešení oprav v průběhu tábora není pro nikoho
příjemnou záležitostí. A především jde hlavně o bezpečnost Vašeho dítěte.
- Poštovní adresa do místa konání: Jméno dítěte, Cyklotábor, Vlčí Hora č. p. 146, Krásná Lípa, 407 46

Pár informací o Cyklotáboře 2016“: Jedná se již o devátý ročník tábora tohoto typu, který Dům dětí a

mládeže Ústí nad Labem pořádá. V tomto roce se vracíme do míst, kde jsme s cyklotábory začínali a mezi
tradičními účastníky je jen mizivé procento těch, kteří tuto nádhernou lokalitu pamatují. Ubytování bude řešeno
v ubytovně Klubu českých turistů ve Vlčí Hoře, vesničce na hranici našeho nejmladšího národního parku České
Švýcarsko. Na základně je několik různě velkých pokojů, spí se na postelích s lůžkovinami.

Lokalita Cyklotábora 2016 v Českém Švýcarsku nabízí velké množství cyklotras a cest vhodných pro kola
s vyloučeným nebo jen minimálním automobilovým provozem a také širokou škálu turistických cílů. České
Švýcarsko je plné krásných přírodních scenérií, zahrnuje široké spektrum náročnosti cyklotras a mnoho
turistických zajímavostí a cílů. Vše záleží především na zájmu účastníků, jejich fyzické kondici a počasí.
Nedaleko základny je krásné přírodní koupání.
Tábor nemá v žádném případě fyzicky zatěžovat účastníky za "každou cenu", ale ukázat cyklistiku jako
příjemný způsob sportování, relaxace a rychlé dopravy. Výlety budou vedeny v menších skupinkách a cíle
výletů budou vždy nějak tématicky zaměřené. Účastníci by již neměli být úplnými začátečníky, kteří na kolo
sednou jednou v roce, ale předpokládáme, že sami na něm aspoň trochu aktivně jezdí. Předpokládá se
orientační denní příděl okolo 30 km (méně zdatní) a cca 50 km (více zdatní) ovšem stále v závislosti na terénu,
počasí a výkonnosti. Výlety skupinek budou zpravidla vedeny odděleně (trasově či časově). Během tábora
tradičně všichni absolvují seznámení s bezpečností, základními dopravními předpisy a pravidly chování na kole,
naučí se orientaci v terénu a podle mapy a také plánovat si své výlety. Jsou přichystané cyklosoutěže, hry a
zábava při společných večerech. V případě teplého počasí nebude chybět ani koupání.

