Pozvánka na Setkání skialpinistů 2013 na Dvoračkách
v Krkonoších
Komise tradičního skialpinismu zve na skialpinistické setkání, které se bude konat na chatě Dvoračky
(1140 m) v Krkonoších ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2013.

Organizační pokyny
Přístup:
1. Z Rokytnice nad Jizerou – žlutá turistická značka
2. Z Rokytnice nad Jizerou – modrá turistická značka
3. Z Františkova – červená turistická značka
4. Z Rezku –zelená turistická značka
5. Z Rezku –žlutá turistická značka
6. Z Horních Míseček –zelená turistická značka
7. Z Dolních Míseček – modrá a poté zelená turistická značka
Štumpovka a Dvoračky se nachází ve výšce 1140 metrů a v zimě je cesta dostupná pouze sněžnými
pásovými vozidly – v případě zájmu je zajištěn hromadný odvoz zavazadel vždy od hotelu Starý Mlýn
v Rokytnici n. Jiz. U hotelu Starý Mlýn mají take Dvoračky vlastní parkoviště. V ceně pobytu je
parkování, odvoz zavazadel a osob ve stanovený čas. Z přepravy jsou vyloučeny potraviny a nápoje.
Vybavení :
- kulečník, biliár, stolní fotbal
- plátno, flipchart
- sauna (max.6osob za 400,-Kč/ hod.) a infrasauna (max.4osoby za 200,-Kč/hod.)
Program:
29. 11. – prezentace, večeře, ubytování. Prezentace do 20. hod., pokud jinak, pošlete e-mail nebo
sms.
30. 11. – snídaně, běžky nebo pěšky podle aktuálních sněhových podmínek. Po návratu program:
- současné vývojové trendy tradičního skialpinismu
- schůze subkomise tradičního skialpinismu
- plán akcí pro příští rok v Evropě a mimo Evropu
- metodické a školicí dny, propagace tradičního skialpinismu
- promítání z aktivit v roce 2013, mj. Kamčatka a Peru
Vaše příspěvky do 20 minut jsou vítány, orientační název promítání a jeho přibližnou délku zašlete
předem na email jan.pala@horosvaz.cz pro sestavení programu.
1. 12. – výlet a odjezd (vyklizení pokojů dle pokynů chataře)
Stravování:
Snídaně se podávají formou bufetu od 8.00-10.00 hodin v restauraci na Štumpovce a večeře se
servíruje menu o 4 chodech (předkrm, polévka, hlavní jídlo, dezert) od 18.00-19.00 hodin v
restauraci na Štumpovce, možnost vegetariánské polopenze. Kuchyň je otevřena do 20.00 hodin a
restaurace s barem do 24.00 hodin v restauraci na Štumpovce.

Ubytování:
Dvoračky (www.dvoracky.cz) ubytování s polopenzí je 480,-Kč osoba/den, děti do 5 let zdarma
Horský hotel Štumpovka ubytování s polopenzí 590,-Kč osoba/den, nebo 2200,-Kč za 4 osoby v
rodinném apartmánu na den
Přihlášky:
Přihlásit se je možné na emailu jan.pala@horosvaz.cz s tím, že pošlete své jméno, příjmení, adresu,
případně oddílovou příslušnost a v případě přednášky její název a anotaci jednou větou. Přihláškou je
následně 960 Kč na osobu (nebo 480 Kč pro ty, co přijedou až v sobotu) zaslaných do 10. 11. 2012 na
účet ČHS: 1727209504/0600, GE Money Bank. Variabilní symbol je 6083, do specifického symbolu
uveďte své datum narození ve formátu DDMMRRRR a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Případné dotazy na jan.pala@horosvaz.cz
Předchozí setkání:
Setkání skialpinistů na Švýcárně 2012 http://mountainski.cz/332/setkani-skialpinistu-na-svycarneprvni-prosincovy-vikend-2012
Setkání skialpinistů na Božím Daru v Krušných horách 2.-4. prosince 2011
http://mountainski.cz/229/setkani-skialpinistu-na-bozim-daru-v-krusnych-horach-2-4-prosince-2011
http://www.horosvaz.cz/skialpinismus/co-se-delo-pri-setkani-skialpinistu-na-bozim-daru-v-krusnychhorach-2-4-prosince-2011/

