
Milá kamarádko, 
Milý kamaráde, 

zveme Tě na velkolepou lyžařskou akci, která se uskuteční o pololetních prázdninách na 
Tetřeví chatě v Jizerských horách. Zažiješ romantický prodloužený víkend vysoko v 
horách, v chatě na pramenech Černého Štolpichu, kam není zaveden elektrický proud. 
Čeká nás společné lyžařské dobrodružství - napínavá dvoudenní hra, při které na běžkách 
navštívíme odlehlé kouty Jizerek a pokusíme se poodhalit jejich tajemství. 

✴ Sraz: čtvrtek 1. 2. v 16:20 hod. před vlakovým nádražím v Turnově nebo v 17:15 v 
odjezdové hale vlakového nádraží v Liberci. 

✴ Návrat: neděle 4. 2. v 15:23 vlakem do Liberce nebo v 16:39 vlakem do Turnova 

✴ S sebou: batoh na záda (cca 50 - 60 l), lyže běžky + hůlky (svázané dohromady), 
oblečení na běžky, běžecké boty, čepici, rukavice, bavlněný šátek, náhradní ponožky 
3x, věci na převlečení a na spaní, hygienické potřeby + ručník, opalovací krém, svítící 
baterku, ložní povlečení na spaní (na polštář a deku), KPZ, nůž, píšťalku na krk. 
Všechny věci je nutno mít sbalené v batohu, v ruce si každý ponese pouze lyže + 
hůlky. Na sobě na cestu: kotníkové boty (pohorky nebo kanady) + návleky na boty, 
teplé oblečení, čepici, rukavice. Nedoporučujeme elektronické přístroje - na chatě 
není zaveden elektrický proud a nebude tedy možnost dobíjení. 

✴ Účastnický poplatek: 500 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování a stravování). Poplatek je 
nutno zaplatit předem převodem na účet pořadatele č. 45303574/0600 nejpozději do 
19.1.2018, variabilní  symbol datum narození účastníka ve formátu RRRRMMDD. V 
případě nezaplacení účastnického poplatku ve stanoveném termínu rezervace místa 
zaniká. Po platby na náš účet vám bude zaslán elektronický daňový doklad jako 
potvrzení o provedené platbě. 

✴ Přihlášky pomocí webového formuláře https://goo.gl/3iHh3p nejpozději do 
15.1.2018. Počet míst je omezen, proto neváhejte s přihlášením. V případě naplnění 
kapacity rozhoduje pořadí přihlášených. 

✴ Pořadatel akce: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, Kateřinská 73, 
46001 Liberec XVII, IČ 43225683 ve spolupráci s Junák – český skaut, středisko Štika 
Turnov, z. s. 

✴ Upozornění: akce se koná výhradně na běžkách, v náročném horském prostředí a 
proto je určena jen pro jedince s dobrou fyzickou zdatností.
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