
Akademie nadání o. s. vás zve na
PRÁZDNINOVÝ POBYT V PECI POD SNĚŽKOU III
www.a-na.webnode.cz

Po kladných ohlasech na předloňskou a loňskou letní akci jsme se rozhodli znovu uspořádat společný 
pobyt nadaných dětí s rodiči s možností ubytování v horské boudě v Krkonoších. Jedná se o

výcvikové středisko UK Praha (chata VAK) na Velké pláni čp. 159 v Peci pod Sněžkou.

Objekt se nachází na okraji Pece pod S. u lesa směrem na Richterovy boudy a Výrovku. Ubytovat se 
lze ve 3 a 4-lůžkových pokojích s     příslušenstvím   (sprcha, WC, lednice, TV), kapacita chaty je 45 lůžek. 
Nástup pobytu je možný vždy  po 13. hodině. V ceně je zahrnuta  plná penze (snídaně formou bufetu, 
místo oběda je možno objednat si balíček), při podávání jídla je zavedena samoobsluha. Jídelníček lze po 
domluvě mírně upravit podle specifických chutí dětí, kuchyň však nezajišťuje žádnou dietu. V budově je 
i bar s točeným pivem.

Pro společné aktivity  je k dispozici  velká  přednášková místnost s veškerým vybavením,  kulečník, 
stolní tenis a fotbal. Před chatou bývá v létě instalován bazén, je zde také možnost táboráku. V okolí je 
mnoho  atrakcí  (lanovka  na  Sněžku,  Relaxpark  s  lanovou  a  bobovou  dráhou,  síť  turistických  tras 
a naučných stezek, horské koloběžky aj.).

Doprava je individuální,  parkování  je možné zdarma před chatou.  Odvoz z autobusového nádraží 
v Peci pod S. na chatu a zpět při příjezdu a odjezdu lze domluvit autem, správce chaty zajišťuje v ceně 
pobytu odvoz zavazadel v návaznosti na příjezd autobusu ve 13:40 hodin.

POBYT JE URČEN PRO DĚTI S RODIČI NEBO JINÝMI ODPOVĚDNÝMI OSOBAMI.
Program  pobytu  bude  částečně  organizován,  všechny  nabízené  aktivity  budou  dobrovolné 

a přizpůsobí  se  počasí  a  potřebám dětí.  Určitě  bude dostatek  času  na společné  hry,  relaxaci,  výlety, 
táborák. Každý tvořivý návrh na zpestření pobytu je samozřejmě vítán.

TERMÍN:
Ne – So 1. 7. – 7. 7. 2012

CENA: (zahrnuje ubytování s plnou penzí včetně nákladů na organizaci pobytu)
dospělý 3.980,- Kč pro členy  /  4.280,- Kč pro nečleny
dítě do 12-ti let 3.160,- Kč pro členy  /  3.420,- Kč pro nečleny

Máte-li zájem se zúčastnit, vyplňte  závaznou přihlášku a uhraďte zálohu 1.000,- Kč na osobu 
nejpozději do Pá 1. 6. 2012, doplatek je nutné zaplatit nejpozději do Pá 15. 6. 2012.
Platbu je možno provést buď v hotovosti v     kanceláři ANA v     Doudlevecké ul. 666/36, 1. patro,   
nebo na účet č. 234624537/0300 pod VS 402 s uvedením jména v     popisu příkazu k     úhradě.  

Upozornění:
Při zrušení pobytu budou podle ubytovacího řádu účtovány následující storno poplatky - v době 14 až 8  
dní před odjezdem 30 % z ceny za pobyt, v době 7 dní a kratší  pak 50 %. Při nenaplnění kapacity si ANA  
vyhrazuje právo na zrušení akce.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. 604 612 205, 604 516 861,
nebo e-mailu  recepceana@seznam.cz, IvSmitkova@seznam.cz.
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