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DŮLEŽÍTÉ INFORMACE K VÝLETU NA BERUŠCE 

Základní informace k tomu, abyste věděli vše podstatné a mohli si výlet na Berušce užít naplno a bez obav! :-) 
 

Informace k platbě výletu: 
U vícedenních výletů probíhá platba fakturou (pokud není domluveno jinak). Před zahájením výletu je vystavena zálohová 
faktura. Po skončení výletu je naúčtován doplatek (částka bude vypočítána na základně přesného počtu žáků). Na 10 žáků je vždy 
jeden dozor zdarma. 
U jednodenních výletů probíhá platba hotově po ukončení programu, pokud není domluveno jinak. 
 
Informace k příjezdu na Berušku: 
Čas příjezdu určen na základě předchozí komunikace. 
Adresa areálu: LDT Beruška, Počátky 673, 394 64 
 
Kudy k nám: po projetí/projití Lipové aleje na okraji Počátek pokračujte po hlavní silnici kolem rybníka doprava, po 50 m již 
uvidíte náš areál. 
Stání pro vozidla a autobusy zajištěno přímo v areálu! Alejí tedy autobusem projedete! :-).  
 
Jak se k nám dostanete, můžete zjistit na našich webových stránkách „ Jak k nám“. 

 
Informace k ubytování pro vícedenní výlety: 
Ubytování je zajištěno v samostatných chatách pro 4-7 osob. Chatky nejsou vytápěné. Chaty pro Vás budou předem připraveny 
na základě předběžného počtu tak, abyste bydleli u sebe.  V den odjezdu se chaty vyklízejí v případě příjezdu dalších skupin 
přibližně do 9 hodin. Věci si pak uložíte na určené a zabezpečené místo. Program pokračuje dle domluvené náplně do oběda a 
případně i po něm.    
 
Na spaní nezapomenout: 
Vhodný spací pytel (počítejte, že noci mohou být chladnější), případně povlečení na polštář (polštáře pro zájemce budou 
k dispozici) 
 
Informace ke stravování: 
Stravování probíhá v hlavní budově, popřípadě na terase hlavní budovy. Pitný režim zajištěn po celý den. V táboře je možné 
zakoupit drobné občerstvení – sušenky, limonády, zmrzlina, brambůrky… 
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Informace k programu: 
Návrh programu byl zaslán a schválen. 
Po příjezdu se Vaší skupiny ujme náš instruktor, v případě výletu s přenocováním se ubytujete, seznámíte s areálem tábora a s 
přibližným časovým harmonogram schválených aktivit. Orientační časy včetně popsaného programu pak budou také vypsány na 
nástěnce po celou dobu Vašeho pobytu. 
 
Co si zabalit s sebou: 
Vybavení je nutné volit podle typu programu, který jste si vybrali. Počítejte s tím, že je vhodné mít oblečení jak na chladné, tak 
i na teplé počasí. Program se snažíme uskutečnit za každého počasí.  
 
Na program: 
- pohodlný oděv na pohyb v přírodě (lesní hry, lanové centrum, hry s bytostmi …) 
- pro vícedenní výlety, kde hlavní náplní jsou outdoorové činnosti, nezapomeňte si zabalit oblečení, které si můžete ušpinit 
(nejlépe starší vyřazené oblečení včetně bot)  
- plavky, pokud jsou součástí Vašeho programu bahenní zápasy 
- baterka, pokud je součástí Vašeho programu noční hra 
- na paintball jsou nutné vlastní tepláky (máme veškeré vybavení a oblečení, ale s velikostí kalhot je problém) 
 
Na slunečné počasí doporučujeme: 

- plavky, kroksy/sandály, sluneční brýle, krém na opalování a pokrývku hlavy 
 

Do deště jsou vhodné: 
- nepromokavé boty (ideálně holinky, vhodné i na program) a pláštěnku  

 
Dále nezapomeňte: 

- hygienické potřeby 
- láhev na pití 

 
V každém případě si zabalte rezervní oblečení (mikina, bunda, kalhoty, boty)!!!  
 
Můžete si vzít i vlastní hudební nástroj, muziku na diskotéky a filmy do kina, pokud tyto činnosti zařadíte do svého programu. 
 

 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS NA BERUŠCE!!! 
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