OKRESNÍ ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE BLANSKO

pořádá
SETKÁNÍ DOROSTU

Termín: 26. 10. – 30. 10. 2018
Místo: areál ZŠ Sloup (okres Blansko)
Poplatek za setkání: 850 Kč (případný přeplatek bude vrácen)
V ceně je zahrnuto ubytování, strava a pronájem krytého bazénu
Pronájem sportovního areálu je hrazen z prostředků OSH Blansko
Doklad o zaplacení bude vydán při příjezdu.

Doprava: vlastní, popřípadě po dohodě s jednotlivými SDH a okrsky
Setkání je určeno žákům a dorostencům narozených v letech 2001 - 2006
Počet je omezen na 50 účastníků (při naplnění kapacity bude tato informace ihned
vyvěšena na stránkách OORM Blansko)
(v případě nízkého zájmu je možnost posunutí věkové hranice)

Ubytování a strava je zajištěna v prostorách základní školy.
Stravování začíná snídaní v pátek a končí snídaní v úterý

Příjezd ve pátek 26. 10. 2018 od 17,00 do 19,00 hodin.
Konec setkání je v úterý 30. 10. 2018 v 9,00 hod.
(podzimní prázdniny jsou v pondělí a úterý 29. a 30. 10. 2018)
S sebou:
•
•
•
•
•
•
•
•

sportovní oblečení (do každého počasí)
sportovní obuv na ven, do tělocvičny (bez černé podrážky)
tretry
hadice, rozdělovač a proudnice ROTT
opasek – každý vlastní
helma – každý vlastní
plavky
ručník

•
•
•
•
•
•

spacák
karimatka
oblečení a přezůvky do vnitřních prostorů
věci osobní hygieny
láhev na pití
sešit a propiska

V případě zájmu:
• pálky na stolní tenis
• společenské hry

Jednotlivé SDH zodpovídají za řádné pojištění svých účastníků.

!!! Setkání je určeno pouze pro přihlášené účastníky. Vedoucí, rodiče,
kamarádi… nebudou do areálu vpuštěni (vyjma příjezdu a odjezdu) !!!

Po celou dobu setkání je přísně zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit.
Při porušení zákazů bude účastník vyloučen ze setkání bez možnosti vrácení peněz.
O porušení kázně budou informováni rodiče, vedoucí kolektivu, starosta sboru,
popř. příslušného OSH.

Zájemci pošlou řádně vyplněnou přihlášku nejpozději do 31. 8. 2018 elektronicky na
adresu: https://goo.gl/forms/t3URwtTRJ9DYW8W52
Úhradu celého poplatku za setkání pošlete až po potvrzení přijetí přihlášky, nejpozději
však do 15. 9. 2018 na bankovní účet: 2439631/0100.
Jako variabilní symbol použijte datum narození účastníka a do zprávy pro příjemce napište
jméno účastníka a SDH. Ulehčíte nám tím přiřazování plateb – děkujeme.
V případě neuvedení variabilního symbolu a jména a SDH bude platba vrácena zpět a
nebude na ni brán zřetel!

V den

nástupu

účastník

předloží

potvrzení

o

bezinfekčnosti

a

souhlas

rodičů.

Kontaktní osoba:
Tereza Tesařová, mobilní telefon: 732 191 701
Jaroslava Nejezchlebová , mobilní telefon:724 282 370
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na výše zmíněný kontakt popřípadě
na e-mail OORM Blansko: oormblansko@seznam.cz

Přílohy:
•
•

potvrzení a souhlas rodičů
potvrzení o bezinfekčnosti

