Mapové soustředění SOSJH
Polsko 2019
Termín: Velikonoce 16. - 21. dubna 2019 (úterý až neděle, 5 nocí). Na velikonoční pondělí už budete zpátky.
Pozdější termín než v přechozích letech byl zvolen proto, že tentokrát nepojedeme na jih. Žáci a studenti budou
určitě s povděkem kvitovat, že díky velikonočním prázdninám nezameškají tolik školy.
Kde: Żelazko – vesnice uprostřed Krakowsko-Częstochowské vysočiny, 5 hodin autem z Jindřichova Hradce
Ubytování: Centrum Aktivní Turistiky, chata se vším všudy - sprchy, sauna, tělocvična, kuchyně kde můžeme vařit,
velká jídelna, sušička na boty, pračka…a jako třešničku na dortu mají i pingpongový stůl. Ano, i internet je.
Dříve chata patřila kamarádovi z Tomášova krakovského oddílu, takže tam máme dobrý kontakt. Ceny budou
záležet na počtu přihlášených. Orientačně počítejte s cenou mirne nad 200 Kč/noc.
Předběžný program:
Hlavně tréninky, samozřejmě opět i v noci, ale určitě nebudeme jenom běhat. Chata samotná se nachází na mapě
a v blízkém okolí jsou nové mapy z letních závodů. Terény jsou velmi pestré – skalky, krásně průběžné lesy,
hustníky, kupky a jámy, písečná poušť…pokochat se můžete zde. Byli jsme tam poslední dva roky na letních
závodech a nenudili jsme se.
Závodů se tentokrát spíše nezúčastníme, zatím o žádných v okolí nevíme.
Z kulturního vyžití se nabízí návštěva Krakowa, Ojcowského národního parku a řady hradů postavených proti české
rozpínavosti. Kromě orientování je zde možno jezdit na kole nebo horolezit.
Soustředění je zamýšleno pro všechny členy oddílu. Vzhledem ke kapacitě chaty 46+ postelí, pokoji s vlastním
nebo společným sociálním zařízením můžeme uspokojit kohokoli od dětí přes veterány po rodinnou dovolenou.
Program přizpůsobíme složení účastníků.
Předběžné přihlášky do Mikuláše v oddílovém přihláškovém systému. Pokud počet předběžně přihlášených
překročí 25, rozběhne se druhá fáze se závazným přihlášením a stržením zálohy 1000 korun na osobu k 31.1.2019.
Sebou kromě normálního vybavení i čelovku a pokud možno i GPS hodinky z kterých umíte stahovat data.
Cesta od Benešů až na místo trvá kolem 5 hodin přes Brno, Ostravu a Katowice - https://en.mapy.cz/s/35Xi6
Další informace postupně dodáme, s otázkami se na nás můžete obrátit na tichym@alga.cz a t.t@atlas.cz
Teší se Martin a Tomáš
Tel. komórkowy: 773 931 864

