
 
 

Pojeďte s námi za krásou zasněžených Krkonoš a Jizerek!  Na běžky nebo jen sjíždět z kopce 
na „lopatě“, koulovat se, stavět sněhuláky nebo sněhovou pevnost, se spoustou pohybu a 

legrace venku, také akce v tělocvičně, večer se zajímavým programem a sympatickými lidmi, 
zpívandou, plaváním v bazénu, návštěvou sauny a mnoho dalšího... 

Na akci si každý ze členů střediska může pozvat také kamaráda jako hosta! 
Již aspoň po třiadvacáté pořádá GEMINI pro své členy a hosty oblíbený devítidenní 

 

zimní tábor - Expedici GEMINI 2017  
 
 

Informace pro účastníky a jejich rodiče: 
 
1. Odjezd: v pátek 3.2. 2017, sraz v 16:30 hod. na autobusovém 

nádraží Praha – Černý most, nástupiště 7 
 
2. Příjezd: v sobotu 11.2. 2017 v 18:15 hod. na druhé straně nádraží 
 
3. Místo ubytování: chaloupka rodiny Burgerových ve Skuhrově (u Malé 

Skály) 
 
4. Účastnický poplatek 4.900,- Kč (pro nečlena GEMINI 5.900,- Kč) 
 
V ceně je zahrnuta  
- doprava linkovým autobusem tam a zpět,  
- doprava na hory v okolí dle sněhových podmínek,  
- návštěva bazénu a sauny v Jablonci,  
- ubytování a večerní program v objektu,  
- stravování (snídaně - švédský stůl, na hory svačina, večer teplá večeře), 
- užití inventáře střediska při programech,  
- zdravotník a přítomnost zásobovacího vozidla po dobu pobytu pro případ potřeby. 
Přípravu, vedení a organizaci zajišťuje jako obyčejně vedení GEMINI zdarma. 
 
 
Poplatek uhraďte bankovním převodem na konto GEMINI (Komerční banka 51-0121260247/0100, 
jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka) nejpozději do  20. ledna 2017 

 

 
5. Podmínky účasti na Expedici: 
a) Člen GEMINI se stává účastníkem po zaplacení účastnického poplatku v termínu, nečlen 
musí k tomu odevzdat přihlášku na akci s podpisem rodičů. 
b) Účastník je povinen dostavit se včas k odjezdu v dobrém zdravotním stavu a před 
odjezdem odevzdat potvrzení rodičů o bezinfekčnosti. 
c) Zrušit účast na Expedici je možno pouze písemně k rukám vedoucímu akce: 

- při zrušení účasti do 31.1. 2017 včetně bude účastníkovi vrácen poplatek snížený o 
1000,- Kč 

- účastník, který zruší svoji účast na Expedici po 31.1. 2017 nebo zrušení účasti 
neoznámí a s ostatními neodcestuje, platí veškeré náklady vzniklé sdružení GEMINI 
z jeho předpokládané účasti na akci. O tuto část snížený účastnický poplatek bude 
vrácen po skončení a vyúčtování akce na konto rodiče. Uvedené podmínky platí 
v plném rozsahu i v případě neúčasti z důvodu nemoci! 

d) V případě zrušení Expedice z mimořádných důvodů (zdravotní či hygienická situace apod.) 
vrací GEMINI zaplacenou částku do 14ti dnů. 
 
6. Seznam věcí s sebou: 

- zkontrolovaná běžecká výzbroj v dobrém stavu (lyže, boty, běžecké hole), pevný 
pytel, lopatu apod. na sníh  

- oblečení na běžky (šusťáková bunda, šusťáky, elastické kalhoty, tričko s dlouhým 
rukávem – raději více tenčích vrstev, čepice, čelenka nebo šátek, rukavice, 
bavlněné ponožky, návleky) 

- běžecké vosky, umělohmotné (nebo suchý zip) spojky na lyže a hůlky 
- menší batůžek pro dva na hory na náhradní věci, termosku na čaj, krabičku na 

svačiny (obložené pečivo, ovoce, sušenky) 
- vybavení na plavání (plavky, ručník, šampón v umělohmotném obalu, igelitovou 

tašku) a toaletní potřeby 
- oblečení a domácí obuv do chaloupky  
- tužku, zápisník nebo Lodní deník  
- kuchyňskou utěrku, doporučujeme staré tričko do služby v kuchyni 
- doklad s fotografií a průkaz zdravotní pojišťovny, popř. občanský průkaz 
- kapesné doporučujeme 300 Kč (na horách hradíme ke svačině s sebou teplý čaj či 

polévku v horské chatě, účastník si může sám přikoupit další) 
- doporučené – hudební nástroj, knížka, fotoaparát, pastelky, kamarád… 

Nedoporučujeme mobilní telefon!  Za ztrátu cenností neručíme. 
7. Poznámky 

- rádi Vám vystavíme potvrzení pro příspěvek zaměstnavatele! 
- společné stravování začíná v sobotu 4.2. (na pátek 3.2. studená strava z domácích 

zásob) 
8. Pořadatel a vedení: 
GEMINI z.s. – sdružení dětí, mládeže a dospělých, Kosárkovo nábřeží 2, 118 00 Praha 1, 
www.gemini-praha.cz, info@gemini-praha.cz  
Akci vede Karel Karafiát - Baron, tel. 731 533 307, programovou část kapitanáty oddílů. 

http://www.gemini-praha.cz/
mailto:info@gemini-praha.cz

