
Výcvikové středisko Univerzity Karlovy v Albeři

Compiled Oct 1, 2018 5:43:22 PM by Document Globe ®   1

Výcvikové středisko Univerzity Karlovy v Albeři  je zařízení určené pro výcvikové kurzy a soustředění studentů, pro
rekreace zaměstnanců a ostatní akce UK.
Nachází se v blízkosti obce Nová Bystřice, u rybníka Osika, který byl založen již v 16. století. Rozloha rybníka je 67
ha s maximální hloubkou 5 m.

Vedoucí střediska
Vedoucím střediska je Roman Volek, adresa VS UK Albeř, 378 33 Nová Bystřice, telefon 384 386 320, 728 498 328.

Informace pro rekreace
Pokyny k rekreacím naleznete na úvodní straně - Nabídky rekreace.
Poplatky
Místní poplatek městskému úřadu za rekreační pobyt v částce 10,- Kč za osobu a den uhradíte správci 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 320 lůžek. Chatky mají celkem kapacitu 120 lůžek (jednotlivé chatky jsou 4 lůžkové, 2 lůžka mají
v přízemí a 2 lůžka v patře).
200 lůžek je ve dvoulůžkových stanech s podsadou, molitanovými matracemi a malou poličkou.
Ubytovaný je povinen seznámit se s provozním řádem a důsledně ho dodržovat.
Do stanu je nutný kvalitní spací pytel.
Stravování v jídelně či venkovním přístřešku.
V areálu se nachází pouze společné sociální zařízení.
Přítomnost koček, psů a jiných zvířat je zakázána. Rovněž je přísně zakázáno kouření v celém areálu střediska

Doprava
Doprava je vlastní, autobusová nebo vlaková. Železniční zastávka je v obci Nová Bystřice, autobusová přímo u tábora.
Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech.

Vybavení střediska a možnosti rekreace v okolí
Pro rekreaci jsou v areálu k dispozici volejbalové, tenisové, basketbalové a fotbalové hřiště.V areálu je možné zapůjení
kanoí. V okolí je možné si vybrat z turistických a cykloturistických tras Českou Kanadou. Oblíbeným turisticky lákavým
cílem v okolí je Jindřichohradecká úzkokolejka, Nová Bystřice nebo zřícenina hradu Landštejn.

Fotogalerie Albeř

UK-5196-version1-pokyny_rekreace.doc
http://www.cuni.cz/UK-5216-version1-planekalber.jpg

