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Výcvikové středisko Univerzity Karlovy Dobronice  je zařízení určené pro výcvikové kurzy a soustředění posluchačů,
pro rekreace zaměstnanců a ostatní akce UK. Nachází se na pravém břehu řeky Lužnice v lokalitě Papírna.

Vedoucí střediska
Vedoucím výcvikového střediska je Jaroslav Mikeš, adresa VS UK Dobronice, telefon 381 213 280, 721 274 546.

Termíny rekreací 2016
1) 25. června - 2. července 2016
2) 23. července - 30. července 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
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  Plánek střediska

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.

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 celkem 190 lůžek ve třech typech chatek. Chatka Gizela má 4 pokoje po 3 lůžkách. Chatky typu
A jsou 4 lůžkové. Chatky Inovec jsou jednoduché dvoulůžkové.
Rekreant je povinen seznámit se s provozním řádem střediska a důsledně ho dodržovat.
Středisko je vybaveno lékarnou pouze pro akutní případy.
V areálu je pouze společné sociální zařízení.
Do celého areálu je zákazán vstup s domácími zvířaty.

Doprava
Doprava je vlastní nebo autobusová (zastávka je v obci Dobronice).
Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech.

Vybavení střediska a možnosti rekreace v okolí
Pro rekreaci jsou v areálu k dispozici tenisové kurty, stůl na stolní tenis, hřiště na volejbal, basketbal, beach volejbal
a nohejbal.
V blízkosti areálu je možnost koupání a rybaření. V okolí je možné si vybrat z turistických a cykloturistických tras.
Oblíbeným turisticky lákavým cílem v okolí je zřícenina hradu Dobronice.
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