SK RADIOSPORT z.s.
oddíl rádiového orientačního běhu
Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou
www.skradiosport.cz, e-mail marecek@ok2bwn.cz, tel. 602531222

Jarní tréninkové soustředění ROB 2022

Pořadatel: Asociace ROB ČR, SK RADIOSPORT z.s.
Termín, místo konání: pátek 13.5. až neděle 15.5.2022, tábor U Veselých Hromad, Svratouch (GPS
49.7231551N, 16.0525169E).
Cíl akce: trénink technických a taktických dovedností
Sraz nejpozději v sobotu 14.5.2022 v 9:00 na místě (je možno přijet už v pátek).
Doprava: osobními auty, bude upřesněno. Návrat v neděli večer. V přihlášce uveďte vaše možnosti dopravy,
případně žádost o odvezení.
Ubytování: v 3-lůžkových chatkách nebo v 15- lůžkové místnosti v budově ve vlastním spacáku. Chatky
nejsou vytápěny. S sebou navíc vlastní prostěradlo (možno zapůjčit na místě za 40,-). Sprchy a teplá voda
zajištěny.
Strava: zajištěna počínaje snídaní v sobotu, konče obědem v neděli (plná penze+pitný režim). Kdo přijede v
pátek, může využít kuchyni v objektu.
Ceny: Ubytování: 50,-/noc
Strava: snídaně 60,-, oběd 125,-, večeře 125,-.
Přihlašovací formulář vám vypočte vaši cenu podle zvoleného ubytování a stravy.
Poplatky uhraďte převodem na účet SK RADIOSPORT: 2300720703/2010.
Program bude zaměřen na práci s přijímačem a mapou, běh v terénu a pohybové hry. V rámci akce proběhne
JM krajský přebor na klasické trati, ve sprintu a ve foxoringu.
Předběžný časový rozvrh:
◦ sobota 14.5.
ráno foxoring (JM KP), odpoledne klasika 144 MHz (JM KP)
◦ neděle 15.5.
ráno klasika 3,5 MHz (JM KP), odpoledne sprint (JM KP)
Přihlášky : nejpozději do 3.5.2022 (prosím, dodržte termín!):
◦ jednak na přiloženém formuláři na adresu marecek@ok2bwn.cz
◦ dále se ještě přihlaste na závody JM KP zde: http://fcart.xf.cz/rob220514
Všichni účastníci akce (i dospělí) předloží při nástupu přiložené Prohlášení o bezinfekčnosti, vyplněné a
datované v den nástupu na akci.
Akce proběhne za aktuálně platných epidemiologických opatření týkající se nemoci COVID – 19. Upřesnění
těchto podmínek bude oznámeno nejpozdějí týden před konáním akce.
Další informace, dotazy apod: Ing. Jiří Mareček, tel. 602531222, marecek@ok2bwn.cz
Sledujte aktuální informace na www.skradiosport.cz

předejte při nástupu (tj. 14.5.2022) vedoucímu soustředění
Prohlášení (rodičů dítěte) / (jiné fyzické osoby přítomné na akci)
Prohlašuji tímto:
a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky
nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená
teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.
b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve
společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.
Jméno dítěte (nebo jiné fyzické osoby přítomné na akci): __________________________________________,
r.č.:______________________
V________________ dne ___________________ podpis________________________________

