ukončení sezóny SRK

termín:

13.-15.11. 2015 (pátek – neděle)

místo:

viz. obrázek výše

ubytování:

ve vlastním spacáku na postelích, 2–12L patrové pokoje

stravování:

plná penze od páteční večeře po nedělní oběd; domácí pečené pamlsky, k doplnění hladiny
cukru v krvi, budou velmi vítaným zpestřením na dobu mezi hlavními jídelními chody (předem
děkuju všem ochotným maminkám, babičkám i jiným cukrářům 

doprava:

auty účastníků; cca 40km/50´; nabízejte místa; doladíme podle přihlášek; (itinerář cesty
bude řidičům vydán nejpozději v době odjezdu) příp. doobjednaným busem

berte:

spacák, společenské hry, buzolu, mapník, věci na běhání, běhací boty, přezůvky do chaty,
psací potřeby (tužka, sešit, lihovka, …), hygienické potřeby (kartáček!), teplé věci na bojovku
a teplé boty, čepici, rukavice, nepromokavou bundu (možná i zimní), baterku, kartičku
pojišťovny, tvoje o-suvenýry z roku 2015 (fotky, mapy, diplomy, medaile...); peníze na akci i
na drobné výdaje (limo, …)

program:

bude upřesněn v týdnu před akcí a od jednotlivých pořadatelů v místě konání
pá – odjezd v cca 17 hod. od klubovny (bude upřesněno v týdnu konání akce)
pá – večerní prolog k sobotní bojovce (tradiční přesun na ubytování s programem – noční
dobrodružství, týmy, zima, „vypečené“ překážky na cestě - k úspěšnému absolvování
doporučujeme teplé venkovní oblečení pro chůzi, světlo, odhodlání, …)
so – venkovní bojovka (týmy, pravidla, nasazení a odhodlání, teplé oblečení do každého
počasí, psací potřeby, ...)
so – herní odpoledne v chatě a okolí
so – komentovaná přehlídka o-trofejí z roku 2015 (poděl se s kamarády o zisk své trofeje
jako jsou medaile, diplomy, mapy, zážitky, …)
ne – tradiční Mistrovství SRK (start v cca 10 hod.)
tratě: S - lehká (DH10 a začátečníci) cca do 2,5km
M - střední (DH12-DH14 a trochu pokročilí) cca do 4,5km
E - empatisti (DH16 a znalci OB) cca do 6,5 km
ne – oběd, vyhlášení MSRK, odjezd (kolem 14-té hod.)

Zájemci o seberealizaci vítáni, se svým vlastním programem nebo i jen na drobnou výpomoc
cena:

400,- Kč; platí se v místě (na akci přispívá oddíl; 2x ubytování, plná penze; doprava; celková
cena = 900,-Kč)

přihlášky:

do neděle 8.11.2015; na webu oddílu s vyplněním kategorie pro závod MSRK, nebo na
přiloženém formuláři u trenérek mládeže (D. Peremská, E. Zemánková)
(poznámky slouží k poznámkám, pro delší sdělení slouží mail, viz. níže)

info:

-

máme celou budovu pro sebe (42 lůžek - vlastní spacák)
pro naplnění aut potřebuju znát počet vozů, místa hlaste s přihláškou
k akci budou v týdnu konání zveřejněny pokyny s podrobnostmi
odlišnosti od výše uvedeného jsou v mírné formě možné
ptejte se, …
Honza Potštejnský, honza.potstejnsky@seznam.cz nebo na tel. 732 223 337

----------------------------- Písemná přihláška pro mladší 18 let ----------------------------------------Přihlašuji se na oddílové zakončení sezóny ve dnech 13.-15.11. 2015

Jméno účastníka: ……………………………………………………………; Podpis rodiče: …………………………………………
Poznámky: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

