Začiatok tábora
Účastníkov pobytu očakávame v Penzióne Jánošík v Ždiari, kde vás privítajú naši
Wachumba vedúci označení Wachumba farbami (tričká, mikiny,
banner) 02.01.2023 od 10:00 do 12:00 hod.
Odchod z tábora je 07.01.2023 do 12:00 hod.

Doprava
V prípade zakúpenia spoločnej dopravy vám bližšie informácie budú v
dostatočnom predstihu zaslané na mailovú adresu, ktorú máte uvedenú v prihláške.
V rámci individuálnej dopravy je najlepšie prísť na penzión autom. Penzión
Jánošík sa nachádza v obci Ždiar. Pri príchode do Ždiaru smerom z Popradu alebo
Vysokých Tatier po ceste č. 67 pri čerpacej stanici Slovnaft zabočte doprava,
prejdite cez most a následne zabočte doľava. Potom pokračujte približne 2 km
dedinou až kým po ľavej strane neuvidíte Penzión Jánošík (viď. obrázky nižšie).
GPS súradnice: 49.27164, 20.26212
Adresa ubytovania: Ždiar 508 059 55 Ždiar Slovensko
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Potrebné doklady a na čo nezabudnúť
Pri príchode nezabudnite predložiť pre vedúcich tábora a zdravotníka:
vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa. Prosíme rodičov a zákonných
zástupcov nech dôkladne zvážia zdravotný stav dieťaťa.
kartičku poistenca – kópia
lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva

Zoznam vecí, ktoré sú pre pobyt v tábore dôležité
Nakoľko ide o pobyt v prírode odporúčame deťom staršie oblečenie. Vzhľadom na
aktuálnu situáciu, sa budeme snažiť, čo najviac aktivít presunúť a realizovať vonku.
Doporučujeme teda nabaliť deťom viac teplého oblečenia aj do zásoby.
čelovka/ baterka
teplé zimné lyžiarske oblečenie – aj do rezervy
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zimná ČIAPKA – odporúčame aspoň dve
kukla/nákrčník pod prilbu
lyžiarska/ snowboard prilba
zimné lyžiarske/ snowboard rukavice – odporúčame aspoň dva páry
lyžiarske/ snowboard okuliare a slnečné okuliare
tričká, teplé nohavice, mikiny/svetre a pod.
nepremokavá zimná obuv (odporúčame 2x)
krém na opaľovanie
krém na tvár
tepláková súprava
pyžamo
dostatok spodného prádla (aby si deti v tábore nemuseli prať)
teplé ponožky, podkolienky
prezúvky
termoska na čaj
nepremokavá vetrovka s kapucňou
hygienické potreby (uterák aj osuška, zubná kefka, pasta, mydlo, sprchový
šampón, rúško, dezinfekcia... )
plavky, uterák
malý ruksak (do 30 l)

Dôležité oznámenia
Neodporúčame dávať účastníkom so sebou cenné veci (väčší obnos peňazí, mobilné
telefóny a iné cennosti), organizátor pobytu nepreberá zodpovednosť za ich
stratu alebo poškodenie. Cenné veci, ktoré chcete nechať svojim deťom
odporúčame uschovať u oddielových vedúcich Vašich detí.
V prípade, že Vaše dieťa spôsobí počas pobytu materiálnu škodu, rodič ako zákonný
zástupca dieťaťa je povinný ju nahradiť.
V prípade, že dieťa opakovane poruší interné pravidlá tábora (fajčenie, požívanie
alkoholických nápojov, drogy, agresivita, opustenie priestorov tábora bez vedomia
vedúcich a pod.) vedúci má právo poslať dieťa domov bez finančnej
kompenzácie.

Čo očakávať od programu?
Program tábora je zameraný predovšetkým na lyžovanie a snowboarding pod
vedením skúsených inštruktorov, ako aj voľnočasové aktivity v zimnej prírode.
Svahy rôznej náročnosti s umelým zasnežovaním a náš tím sú prísľubom
celodenného športového vyžitia s rôznymi animovanými hrami a aktivitami. Viac o
animačnom programe.
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Všetky ďalšie podrobnosti Vám ochotne vysvetlíme v deň nástupu detí do tábora.

Stravovanie detí
Pobyt začína obedom o 13:00 hod. a končí desiatou, deti majú zabezpečený
počas celého tábora pitný režim a stravu 5x denne.
Deti, ktoré majú špeciálne stravovacie obmedzenie (napr. diabetes, bezlepková,
histamínová dieta, alergie a podobne), nám treba nahlásiť 14 dní vopred.

Tipy na výlety v okolí
Keď už ste v Ždiari, prečo to nevyužiť a nevýjsť si na malú prechádzku. Navrhujeme
Vám navštíviť Bielovodskú Dolinu s nástupom z hraničného prechodu Lysá Poľana
(cca 10 min autom od Ždiaru), Javorovú Dolinu (po rázcestí pod Muráňom) s
nástupom z Tatranskej Javoriny (cca 10 min autom od Ždiaru) alebo si samozrejme
môžete výborne zalyžovať v Bachledke.
Čutkovská Dolina a Koliba u dobrého pastiera:
Ak sa budete bližiť k nám smerom z Bratislavy a zvažujete krátku prestávku na kávu
či rýchly obed, odporúčame Vám nami overenú Kolibu u dobrého pastiera v
Čutkovskej doline. Nájdete ju veľmi ľahko, stačí len na začiatku Rožmberka v smere
na LM (cca 400m za benzínovou pumpou) sledovať značenie a tesne pred pizzeriou
Camino odbočíte doprava. Hneď pri vstupe do doliny Vás privíta koliba v peknom
horskom prostredí s výboronou tradičnou kuchyňou.
Penzión Strachan Ždiar:
Pokiaľ Vás zastihne hlad alebo chuť na koláčik až po tom, ako nám zveríte svojich
Wačumbákov, môžeme Vám vrelo odporučiť zastaviť sa v rodinnom penzióne
Strachan, ktorý už viackrát získal titul “najlepší penzión roka”. Nielenže tu nájdete
výbornú kuchyňu, ale aj útulnú goralskú atmosféru a množstvo zaujímavých
domácich suvenírov ako napríklad cibuľový džem - sami sme ochutnali a myslíme si,
že treba určite vyskúšať.
Múzeum Ždiarsky dom:
V prípade, že Vás zaujímajú dreveničky, kroje a ľudová architektúra neváhajte sa
zastaviť v Múzeu, ktoré sa nachádza v komplexe Ždiarskeho domu. Popri
zaujímavom výklade sprievodcu múzea oblečeného v ždiarskom kroji, máte
možnosť zažiť Ždiarsku svadbu, obliecť sa do kroja. Sprievodnou akciou môže byť aj
jazda na konskom záprahu cez Ždiar a blízke okolie, ochutnávka miestnych
špecialít, či tóny goralskej hudby.
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Ďalšie odpovede na Vaše otázky nájdete v sekcií FAQ.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali?
Napíšte nám
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