Jarní soustředění

VZS ČČK Třebíč
Termín: 3. 4. – 6. 4. 2015
Cena: 500 Kč (doprava, strava 5x denně, ubytování) členové MS VZS 250 Kč
Sraz: Pátek 3. 4. v 17:15 na vlakovém nádraží v Třebíči - Borovině (nebo v 17:50 v Číchově)
Návrat: Pondělí 6. 4. v 12:26 na nádraží v Třebíči (nebo v 11:45 z Číchova)
Co to vlastně je: Jarní soustředění (pro členy, nebo účastníky našich táborů)
V pátek navečer společně přijedeme na chatu, prvním jídlem bude večeře. Sobotní a nedělní den bude
ve znamení opakování věcí z táborů a tréninků - první pomoc, transporty, uzly a lezecké dovednosti, ale
i v učení a zkoušení nových věcí, které využijete třeba při záchraně na tekoucí vodě. Volný čas
vyplníme hrami. Soustředění bude končit v pondělí kratším programem, větší svačinou a odjezdem.
Připraven je program na celý prodloužený víkend, při kterém se rozhodně nebudete nudit! :)

S sebou: SPACÁK, přezůvky, pevné (voděodolné) boty, oblečení na víkend (teplé oblečení a obutí
převážně na ven a do přírody = přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí, (nabalte prosím oblečení,
kterému nebude vadit případné zašpinění!), plavky, pláštěnku, baterku, věci osobní hygieny, čepici,
rukavice, tužku, blok. Oblečení lépe tmavší, maskáčované, do přírody. LÉKY (pokud dítě nějaké trvale
užívá). Cenné věci jako vždy radíme nechat doma.

Komu, kdy, jak odevzdat a zaplatit přihlášku:
Přihlásit a zaplatit je možné do pondělí 30. 3. 2015!
a) Osobně - Martina Čermáková tel. 724 070 227 (v pátek na bazéně Laguna v 17:45 před tréninkem
nebo na adrese V. Nezvala 67, 67401 Třebíč)
b) Elektronicky - naskenovanou přihlášku poslat emailem na trebic@vzs.cz a platbu odeslat na účet
MS VZS ČČK 188916781/0300 (do zprávy pro příjemce napište “soustředění“ a celé jméno dítěte).
Elektronickou platbu prosím nenechávejte na poslední chvíli.

Těšíme se na Vás!

Závazná přihláška na Jarní soustředění VZS ČČK Třebíč
3. 4. – 6. 4. 2015
Jméno, Příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………………......……
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………………......….
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................………
Zdrav. pojišťovna, léky které dítě pravidelně užívá: …………………………………………………..…………………………..
Jméno, příjmení zákonného zástupce:

……………………………………………………………………………………........……………

Telefonní kontakt na zákonného zástupce:

………………………………………………………………………………………………

Příjezd v pátek:

hromadně vlakem (v Třebíči - Borovině 17:15)
doprava vlastní (v Číchově 17:50)

Odjezd v pondělí:

hromadně vlakem (v Třebíči - Borovině 12:22)
doprava vlastní (v Číchově 11:45)

Individuální odjezd prosím nahlaste předem, abychom přizpůsobili program.
Osobně vyzvednu dítě:

Ano

Ne, dítě půjde z nádraží v Třebíči samo

Podpis rodiče (zákonného zástupce)*: ………………………………………………………………………………....................................
Mail (uvádějte, pokud chcete být informovaní o dalších akcích VZS ČČK Třebíč ): ………………………………......................................

