Letní lezecké soustředění na skalách
Místo konání: Suché Skály (Maloskalsko)
Termín: 10. - 12. 6. 2022
Jedná se o již tradiční třídenní (pá-ne) lezecké soustředění plné her, lezení a metodiky. Ubytováni
budeme ve vodácké Ubytovně u Tlusťocha a ke skalám budeme chodit pěšky cca 2 km. Děti budou mít
zajištěnou stravu a pitný režim na celý den. Primárně je soustředění určeno pro děti z HK Chocně a
horokroužku.
Cena a přihláška:
Částku 1500 Kč je třeba uhradit do 31. 5. 2022 na účet: 2601408385/2010 (do zprávy pro příjemce
napište jméno dítěte) a zaslat vyplněnou přihlášku. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava (od
páteční večeře), vybavení.
Podmínky účasti:
Maximální kapacita je 20
Potvrzení o bezinfekčnosti.

dětí.
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v
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a
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Odjezd: V pátek 10. 6. 2022 v odpoledních hodinách. Čas a místo odjezdu bude upřesněno před
odjezdem.
Návrat: V neděli 12. 6. 2022 do Chocně cca v 19:00. O přesnějším čase budete informováni SMS na
telefon uvedený v přihlášce.
S sebou na soustředění: karimatku (pěnovou), spací pytel, polštářek, potřeby osobní hygieny, ručník,
plavky, oblečení na lezení, spaní, chození atd. bunda, pláštěnka, přezůvky do chaty, baterka, batoh na
věci pod skálu, sedák, lezečky, helma (může být i na kolo), lžíce.
S sebou na sraz: potvrzení o bezinfekčnosti, kartičku ZP, průkaz ČHS, batůžek s pitím, léky (pokud
dítě nějaké pravidelně užívá) a případně svačinou na pátek – máme zajištěnou až večeři.
Co rozhodně NE: šperky, tablety, větší obnosy peněz, vše, co děti mohou ztratit, ať místo příjemného
lezení nemusíme řešit ztrátu nějaké cennosti.
Kontakty:
Martin Homolka 739 924 946 homolkamladsi@seznam.cz
Lenka Richterová 732 379 343 rysaval@seznam.cz

Závazná přihláška
na letní lezecké soustředění na skalách
(zaslat co nejdříve a max. do 31. května 2022)
Jméno a příjmení dítěte: ...........................................................................................................
Adresa bydliště: ........................................................................................................................
Kontakt mobil na dítě (má-li):....................................................................................................
Kontakt zákonných zástupců, na kterém budou ve dnech konání akce přítomni:
Jméno a příjmení: .................................................... telefon: ...................................................
Jméno a příjmení: .................................................... telefon: ...................................................
Email pro komunikaci:................................................................................................................
Potřebuji půjčit:

sedák: ANO/NE

helmu: ANO/NE

jistítko+HMS: ANO/NE

Má dítě nějaké alergie, nemoci či omezení?..............................................................................
....................................................................................................................................................
Užívá pravidelně léky (jaké, kdy)?..............................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum a podpis zákonného zástupce:
...................................................................................................................................................

Prohlášení zákonného zástupce dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: ........................................................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních
dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno
zúčastnit se letního lezeckého soustředění. Jsem si vědom (-a) právních následků, které by mne
postihli (-y), kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

V ............................... dne ................

......................................................
podpis zákonného zástupce

