
SK RADIOSPORT  Bílovice nad Svitavou 
oddíl rádiového orientačního běhu 
Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

 
 

Tréninkové soustředění ROB  
 
Termín, místo konání: čtvrtek 31.1.2008 až neděle 3.2.2008, Křižánky (Vysočina, u Svratky, na 
 mapě Řasnička) 
Cíl akce: běh na lyžích, LOB. Předpokladem je základní schopnost ovládání běžek. 
Doprava: ve čtvrtek 31.1.2008 odpoledne z Bílovic (bude upřesněno, zřejmě  kombinace busu a 
 osobních aut). Návrat v neděli podle počasí, max. do 19.00 tamtéž. Doprava běžek pro 
 účastníky cestující busem bude po domluvě zajištěna. 
Ubytování: v budově, v 4-6-lůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny kuchyňkou, sprchou a WC. 
Strava: účastníci si zajišťují sami. Doporučuji domluvit se ve skupinkách tak po 4-5, je to 
 nejefektivnější. V případě celodenního  výjezdu se stavíme někde na oběd. V místě je 
 omezená možnost nákupu. 
Příspěvek účastníka činí 360,- za celou akci  
Program bude zaměřen na běh na lyžích, lyžařský OB a různé orientační hry (podle sněhových 
 podmínek).  

Přihlášky a poplatky - do 15.1.2008 - prosím dodržte termín! Počet účastníků je omezen. 
 
Další informace, dotazy apod: Ing. Mareček, tel. 545227041, 602531222, marecek@sky.cz 
Sledujte aktuální informace na www.foxtimes.ic.cz. 

  
Věci s sebou: 

oblečení na spaní 
oblečení na běžky i na běhání v lese 
čelenka, kamaše 
čepice, šátek na krk 
teplé oblečení navíc 
kopačky/orientky 
přezutí do budovy 
prádlo, ponožky apod. 
toaletní potřeby 
kapesníky 
ručník 
 
běžky, hole, boty, vosky apod. 
čelovka nebo aspoň kapesní svítilna 

psací potřeby 
mapník, průkazník 
mastná tužka, zavírací špendlíky 
buzola (kdo má) 
hodinky (kdo má) 
batůžek na záda 
5 m provazu (prádelní šňůra) 
láhev na pití 
jídlo na celou akci 
nějakou hotovost, pokud bychom se 
stavovali někde na oběd 
 
mladší, než 18 let prohlášení o 
bezinfekčnosti a  kopie průkazu ZP 

 
 
 



odevzdejte při odjezdu (tj. 31.1.2008)  
 

 
Prohlášení 

 
 Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti 
 
______________________________________ r.č. __________________, které je v mé péči, 
karanténní opatření a že mi též není známo, že v posledních dnech přišlo toto dítě do styku 
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo 
nepravdivé, zejména jsem si vědom/a toho, že bych se v takovém případě dopustil/a přestupku 
podle zákona 60/1961 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin. 
 
 
V________________ dne ___________________   podpis _________________________________ 
 
 

 

- - - - - zde odstřihněte, odevzdejte (do.15.1.2008)  spolu s úhradou - - -  

 

 
Přihláška na tréninkové soustředění SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou 

v rádiovém orientačním běhu 31.1.-3.2.2008 
 

 
Jméno:_____________________________________  
 
u nečlenů SK RADIOSPORT rodné číslo______________________index______________ 
 
 
adresa ___________________________________________________________________ 
 
 
u mladších, než 18 let kontakt na rodiče _________________________________________ 
 
 
Zúčastní se celé akce: ano   –    ne, od-do:___________________________________________ 
 
způsob dopravy ______________________________________________________ 
 
 
 
V ________________ dne_________________ podpis rodičů ______________________ 
 
(nehodící se škrtněte) 
 


