S tebou mě baví svět 2014
sobota 1. až pátek 7. února 2014
Chata Bumbálka (Přední Labská u Špindlerova Mlýna) v Krkonoších
což je dějiště oblíbených Biošrotů a Parašrotů FBMI
Témata a program:
¤ angličtina, anglická konverzace a hry v angličtině (zajišť uje externí lektorka angličtiny)
¤ přežití v chladu, záchrana z laviny, pátrací akce
¤ cyklus přednášek a seminářů o vedení kolektivu, pedagogice volného času, organizování
akcí typu Biošrot, Prašrot, studentská setkání apod.
¤ praktický výcvik prezentačních schopností
¤ jak studovat výsledky výzkumných prací (videa a články) o přežití pod lavinou i prací
s jinou tematikou
¤ experimentální ověření dýchání pod lavinovým sněhem při plném monitorování
¤ množství her, soutěží, ale i individuální program podle přání účastníků
Výše uvedená témata jsou programem na pozdní odpoledne a večer a jejich výběr je věcí
účastníků. Nedomluvíme-li se jinak, je přes den plánován volný program na sněhu
(lyžování všeho druhu, snowboardování) podle individuálních přání a schopností. Kdo chce,
může se i učit na zkoušky :-)
U chalupy je vlastní vlek s uměle zasněžovanou sjezdovkou a rolbou (na stránkách
www.bumbalka.cz v sekci lyžování jsou detailní informace a je zde i webkamera z horní části
sjezdovky). Běžkařské trasy procházejí přes Rovinky, které jsou nedaleko od chalupy. Letos
to pravda se sněhem nevypadá nijak dobře, ale snad konečně napadne. Střediska jako Svatý
Petr, Medvědín či Herlíkovice však „jedou na plno“.
Jedná se o akci Duhy Studánka, nicméně akce je otevřena pro všechny bez rozdílu členství v
Duze a preferencí zimních a letních sportů. Účastníci akce, kteří jsou členy (speleoklubu)
Duhy Studánka na FBMI, získají automaticky slevu 250 Kč/den. Plná cena je 3000 Kč na celý
pobyt (7 dní), pro členy Duhy Studánka jen 1 500 Kč. Sleva pro členy Duhy je podmíněna
účastí na celé akci a nelze ji uplatňovat při „návštěvě“ jen na několik dní.. Cena akce zahrnuje
náklady na pobyt a stravu přesně podle informací na www.bumbalka.cz (500 Kč na den
celkem, tj. 330 Kč/den ubytování a strava 170 Kč/den jako plná penze). Žádné další poplatky
se nepředpokládají. Doprava je individuální, lze využít i Bus do zastávky Špindlerův Mlýn,
Bártlova Lávka. Detaily o místu konání a cestě jsou též na www.bumbalka.cz.
Dotazy o programu zodpoví Karel: 603 479 901
Přihlásit se můžete e-mailem na roubik@fbmi.cvut.cz, uveďte prosím v e-mailu číslo na Váš
mobilní telefon, kdyby se něco dělo, a zda nárokujete slevu. Při „propadnutí“ členství v Duze
můžete požádat o jeho obnovení na rok 2014.
Těšíme se na prima oddechový týden se zimními sporty a zajímavým programem!
Organizátoři

