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Výcvikové středisko Univerzity Karlovy v Horním Poříčí je zařízení určené pro výcvikové kurzy a soustředění
posluchačů, jako i pro rekreace zaměstnanců a ostatní akce UK. Nachází se v klidné obci Horní Poříčí, cca 10 km od
Strakonic přímo u řeky Otavy.

Vedoucí střediska
Vedoucí střediska je Ivana Řandová, adresa VS Horní Poříčí 59, 386 01 Horní Poříčí, okres Strakonice, telefon 383
399 761, mobil: 725 362 015

Informace pro rekrace
Pokyny k rekreacím naleznete na úvodní straně - Nabídky rekreace.
Poplatky
Místní poplatek městskému úřadu za rekreační pobyt v částce 12,- Kč za osobu a den uhradíte správkyni střediska.
Poplatku jsou zproštěny děti do 18 let, studenti do 26 let, osoby držící průkaz ZTP, osoby starší 70 let. Osvobození od
poplatku osobám, kterým náleží přídavky na děti, bude poskytnuto pouze na základě potvrzení z Úřadu práce.
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Termíny rekreací - 2016
1) 17. července - 24. července 2016
2) 24. července - 31. července 2016
3) 31. července - 7. srpna 2016
Vážení kolegové, přátelé,

omlouváme se, ale původní rezervační systém byl již ukončen.
V pondělí 1. 2. 2016 v 16 hodin bude spuštěn nový online rezervační systém. Čtěte prosím pozorně pokyny k novému
systému přihlašování.
   POKYNY K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Správa VS
  Plánek střediska

Informace pro výukové akce
Aktuální obsazenost střediska, pokyny a formulář k rezervaci akce naleznete na úvodní straně - Nabídky
rekreace.

Informace o středisku
Kapacita a pokyny pro ubytování
Kapacita střediska je 180 lůžek v 15ti chatkách.
Každá chatka má 4 vchody s vlastní verandou. Všechny místnosti jsou třílůžkové.
Stravování v jídelně či venkovní terase.
Příjezd a ubytování je v den nástupu v čase od 14:00 - 17:00 hodin.
Jiný čas příjezdu je nutné předem domluvit s vedoucí střediska.
Každý ubytovaný odpovídá za inventář a vypůjčený materiál. Zjištěné škody je ubytovaný povinen uhradit v hotovosti
na místě.
Přítomnost zvířat (koček, psů) je v areálu zakázána. Rovněž je přísně zakázáno kouření v chatičkách.
V den odjezdu se předá vedoucí areálu řádně vyklizený pokoj do 10 hodin. Zároveň se odevzdá ložní prádlo, klíče a
sportovní potřeby, dle pokynů vedoucího akce.

Doprava
Doprava je vlastní, autobusová a vlaková.
Železniční i autobusová zastávka je v obci Horní Poříčí.
Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech.
Vybavení střediska a možnosti rekreace v okolí

Vybavení střediska a možnosti rekreace v okolí
Pro rekreaci je v objektu k dispozici společenská místnost. V areálu se nachází stůl na stolní tenis, volejbalová,
fotbalová, tenisová a multifunkční hřiště. Koupání je možné v řece Otavě, s možností zapůjčení lodí, nebo v Aquaparku
v Horažďovicích (cca 8 km). V okolí je možné si vybrat z řady turistických nebo cykloturistických tras.
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