Místo konání
Základní škola V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec
GPS: 50.4779636N, 16.0914797E

Příjezd a doprava
Prosíme o včasný příjezd všech hlídek. Počítejte s časem potřebným pro registraci a ubytování. Pokud
plánujete cestu vlakem, pak prosím počítejte s železniční výlukou a časovým zpožděním. Pokud plánujete
přijet autem, tak pro vás zajistíme parkování u areálu školy. V každém případě nám prosím dejte vědět
způsob zvolené dopravy a předpokládaný čas příjezdu.
Doporučujeme přijet již v pátek. Od 18:30 do 22:00 budeme připraveni vás ubytovat. V případě příjezdu
v sobotu, doporučujeme přijet min. s hodinovým předstihem před hlavní nástupem, který je v 8:30.

Ubytování
Ubytování bude zajištěno veškole v Červeném Kostelci. Spát budete na karimatkách ve spacácích. V areálu
školy bude probíhat vše podstatné i během sobotního programu – škola bude stále otevřená a přístupná.

Stravování
Pořadatelem závodu bude zajištěnanásledující strava:
Sobota - snídaně, dopolední svačina (balíček na cestu), oběd (balíček na cestu), svačina (balíček na cestu) a
teplá večeře.
Neděle - snídaně a balíček na cestu domů.
V prostorách startu závodu, v polovině závodu a u většiny doprovodného programu budou umístěny
várnice s pitím. Doporučujeme však, aby měli účastníci své vlastní menší lahve na pití.
Na pátek je třeba si zajistit jídlo z vlastních zásob.

Vybavení každého účastníka
Spacák, karimatka, hygienické potřeby, přezůvky, jídlo a pití na páteční večer, lahev na pití, kroj,baterka,
pláštěnka (závod probíhá za jakéhokoliv počasí), vhodná obuv a oblečení.

Vybavení hlídky pro závod
Psací potřeby a zápisník, KPZ, družinová lékárnička

Doprovod
S hlídkou musí dorazit doprovod, který po dobu závod doprovází hlídku (ne však svoji) a mimo samotný
závod zajišťuje dozor hlídky.
S každou hlídkou musí přijet i jedna osoba jako pomocný rozhodčí na disciplínu.

S hlídkou tedy musí dorazit min. dva lidé.

Účastnické poplatky
Účastnický poplatek je stanoven v hodnotě 2500 Kč za hlídkuvčetně doprovodu (nezávisí na tom, zda
přijedete v pátek nebo až v sobotu, ani na počtu členů hlídky).
Cena je složena z poplatku za ubytování, stravu, ceny doprovodného programu, materiálu a cen pro vítězné
hlídky.
Poplatek můžete uhradit převodem na účetna základě vystavené fakturynejpozději do 27. 5. 2016(viz
příloha) nebo v hotovosti při ubytování v Červeném Kostelci.

Časový harmonogram
Pátek 3. 6. 2016
18:30 – 22:00 příjezd a ubytování
Sobota 4. 6. 2016
7:00
budíček
7:00 - 8:00
příjezd a ubytování
7:15 - 8:00
snídaně
8:30
nástup účastníků závodu
9:30 - 16:30
závod, doprovodný program před / po závodě
12:00 - 12:30 oběd z balíčku na cestu (na dalším stanovišti, na které dorazí po 12. hodině)
16:30 - 18:00 večeře
18:45
nástup, vyhlášení výsledků
19:30 - 21:30 večerní program film od 20:00 promítání v kině
21:30
večerka
Neděle 5. 6. 2015
7:00
budíček, (mše svatá)
7:30 - 8:30
snídaně
8:30 - 9:15
balení
9:15 - 11:00
hra – vyvrcholení celého víkendu
11:15 - 11:45 vyhlášení výsledků hry, zakončení akce

Kontakt
František Matyska, Fanouš - vedoucí závodu
Telefon: 731 604 299
e-mail: stredisko@skautkostelec.cz

Časový harmonogram a informace viz také http://stredisko.skautkostelec.cz/zvas

