
SOUSTŘEDĚNÍ ZVŮLE 2013

"S Harry Potterem Zapov zen m lesem"ě ý

(pro samostatné i doprovázené děti 4 - 11 let/ starší budou pomáhat)

Naplánujte si závěr prázdnin krásně a sportovně - s námi na orienťáckém soustředění na Zvůli 
a následně na závodech   "Cena východních Čech" u Sečské přehrady.

KDY: soustředění od neděle 25. srpna do čtvrtka 29. srpna

KDE: opět v kempu u hráze, letos máme centrum u chaty Gizela 3 (viz plánek kempu)

PROGRAM: dopoledne kondiční (velmi zábavné :-) a mapové treninky podle věku a kategorií
odpoledne společné hry a rozličné činnosti dle chuti a počasí (koupání, hřiště, 
skály...)

STRAVOVÁNÍ: obědy v místní jídelně - vloni vynikající!

UBYTOVÁNÍ: Počítám s tím, že většinou berete soustředění jako příměstské, tzn. že děti 
každý den do 8.30 přivezete a odpoledne po 16 hodině odeberete. V nejlepším případě, že (u 
malých v lese nesamostatných nutné) zůstanete s námi. V chatě je samozřejmě možné spát či 
přespat, stejně jako máme dovoleno postavit si kolem stany. Pro děti přespávající musíte mít 
domluvený doprovod. Také je samozřejmě možné domluvit si přes 

chatyzvule  .cz/    
 ubytování v některé z volných chat nebo v penzionu a další jídlo. To vše je na velmi dobré úrovni.

PLATBA: 400,- příspěvek na soustředění za dítě , ze kterého hradíme potřeby a pomůcky, 
odměny a příspěvek na chatu. Posílejte do konce července s poznámkou 
"soustředění" a vaším jménem na účet oddílu :
2000045988/7940

Obědy v ceně cca 80,- Kč děti a 100,- Kč dospělí budeme platit zvlášť. 

CO S SEBOU a další informace budu sdělovat na začátku srpna přihlášeným.

ZÁVODY:  pátek 30.8 - neděle   1  .9.2013  
• Cena vých. Čech 2013     (ctrl. + kliknout na odkaz)

- přihlášky přes 

http://oris.orientacnisporty.cz
- ubytování jsme se domlouvali zde , objednávejte se přes on-line formulář... Vloni jsme byli hlavně
v chatkách a záviděli Veselým lux chatu se sprchou - v kempu vzhledem k dešti sprchy nic moc. 
Naše rodinka si letos testuje spaní v místním karavanu... Samozřejmě můžete bydlet i v kempu 
závodu, je to vždycky zážitek (hlavně pro naši mládež!), ale nám se po loňských deštích s dětmi 
moc nechce.
http://www.autocamp.estranky.cz/   (ctrl. + kliknout na odkaz)

oboje přihlásit co nejdřív!!!!
- Platí každý sám, závody na účet č.

číslo účtu 1069724001/5500, VS 08 + číslo klubu podle adresáře ČSOS = 0713

Kontakt: Tereza Hojná, 724274214 (spíše pro sms), mail Tereza.Hojna@seznam.cz

http://www.chatyzvule.cz/
http://www.autocamp.estranky.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/
http://lpu.cz/cvc13/

