
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE  

ODBOROVÉHO SVAZU KOVO  

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 

pořádá 

DĚTSKÝ ZIMNÍ OZDRAVNÝ POBYT 
pro děti od 7 do 15 let 

 
v termínu 4. - 11. února 2023 

              
        (nástup v sobotu odpoledne – začíná se večeří, ukončení v sobotu dopoledne – konec snídaní + svačinka na cestu) 

     

     v Rekreačním středisku Zálesí v Budišově nad Budišovkou 

(www.rszalesi.cz) 

 

UBYTOVÁNÍ 

v budově ve 4-6lůžkových pokojích včetně 

povlečených lůžkovin, sprchy a WC jsou společné  

na patře. V budově jsou klubovny, prostorná 

jídelna, ping-pong, stolní fotbálek a wi-fi. 

STRAVOVÁNÍ  

chutná česká kuchyně – plná penze (snídaně, oběd, 

2x svačina, večeře + pitný režim). Možnost 

občerstvení v bufetu. 

PROGRAM 

zajištěný školenými instruktory + zdravotní péče 

kvalifikovaným zdravotníkem. 

• hry v areálu, v případě sněhových podmínek – bobování a hry na sněhu 

• vycházky do zimní přírody – rozhledna, disk-golf, Kružberk… 

• výlet do Hei-parku Tošovice – bobování, kluziště, bobová dráha, tubing…  

• sportovní program – turnaj ve vybíjené, přehazované, ringu – sportovní hala Budišov/B.  

•  týmové hry, stolní hry, zábavné večerní programy 

 

MOŽNOST LYŽOVÁNÍ 

• v blízkém lyž. areálu Guntramovice, nově uměle 

zasněžovaném v letošní sezóně 

www.skiarealguntramovice.cz  

• 4 dny lyžování s instruktory v družstvech 

(pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – dopoledne 2,5 h a 

odpoledne 2 h)  

• podmínkou je základní dovednost lyžování – 

sjet kopec a vyjet na vleku - dítě nesmí být 

úplný začátečník  

• dítě může jezdit i na snowboardu 
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POPLATKY ZA POBYT PRO LYŽAŘE: 

Pro členy ZO OS KOVO TŽ činí 2 600,- Kč, pro ostatní zaměstnance 4 300,- Kč. 

 

 

POPLATKY ZA POBYT PRO  NELYŽAŘE: 

Pro členy ZO OS KOVO TŽ činí 1 900,- Kč, pro ostatní zaměstnance 3 300,- Kč. 

 

V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování, stravování, zajištěný program, péče zdravotníka, 

cestovné na výlety, pronájem sportovní haly a drobné odměny, doprava do areálu, případné 

výdaje za atrakce v Hei-parku, ski-pas u skupiny „LYŽAŘI“. 

 

 

 

Informace: 

Úsek rekreace ZO TŽ – Jana Staszková, tel.: 32109 

 


