
Záchranářský FAKTOR 2015  

VZS ČČK Třebíč 
 

Termín: 30. 10. - 1. 11. 2015 

Cena: 400 Kč (3 denní program, 3x denně strava) členové MS VZS 200 Kč 

Sraz: Pátek 30. 10. v 9:00 na klubovně VZS, Polanka 24, Třebíč  

Návrat: Neděle 1. 11. 14:00 na klubovně VZS, Polanka 24, Třebíč  

 

Co to vlastně je: Záchranářský FAKTOR (pro členy, nebo účastníky našich táborů) 

V pátek dopoledne se potkáme u klubovny VZS, kde si vás přebereme od rodičů, nebo přijdete sami 
s podepsaným svolením od rodičů. Následně začneme s programem, který se bude odehrávat jak 
v klubovně, tak i venku. Proto se dobře a vhodně oblečte. Páteční den zakončíme večerním plaváním 
na bazénu Laguna, kde také bude v 18:30 rozchod. Nezapomeňte si plavky.  
V sobotu se potkáme v 8:30 na klubovně VZS, program bude vyžadovat stejně vhodné, teplé, 
outdoorové oblečení, jako v pátek. Ukončení programu bude v 18:00 a rozchod bude u klubovny.       
V neděli ráno budeme mít sraz opět v 8:30, kdy si vysvětlíme pravidla závodu, a bude nás čekat 
dopolední prověřování znalostí. Program následně zakončíme vyhlášením výsledků, obědem a 
promítáním fotek nasbíraných za víkend. Rozchod bude cca ve 14:00 u klubovny.   
 

S sebou: Pevné (voděodolné) boty, oblečení do lesa, (teplé oblečení a obutí převážně na ven a do 

přírody = přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí, (nabalte prosím oblečení, kterému nebude vadit 
případné zašpinění!), plavky, pláštěnku, čepici, rukavice, tužku, blok. Oblečení lépe tmavší, 
maskáčované, do přírody. Na pondělí a cestu na bazén si vezměte převlečení. 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 26. 10. 2015! 
a) Osobně – Petr Němec, tel. 736 114 551 (v pátek na bazéně Laguna v 17:45 před tréninkem nebo 
na adrese Šafaříkova 16, 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 “faktor 2015“ a celé jméno dítěte). 
Elektronickou platbu prosím nenechávejte na poslední chvíli.  

Těšíme se na Vás! 
 

 



Závazná přihláška na Jarní soustředění VZS ČČK Třebíč  
30. 10. – 1. 11. 2015 

 

Jméno, Příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………………......…… 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………………......…. 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……… 

Zdrav. pojišťovna, léky které dítě pravidelně užívá: …………………………………………………..………………………….. 

Jméno, příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………........…………… 

Telefonní kontakt na zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Příjezd pátek:     Dítě přijde samo. 9:00 klubovna. 
    Dítě dovezu. 9:00 klubovna. 
Odjezd pátek:     Dítě odejde samo. 18:30 u Laguny. 
    Dítě odvezu. 18:30 u Laguny. 
 
Příjezd sobota:     Dítě přijde samo. 8:30 klubovna. 
    Dítě dovezu. 8:30 klubovna. 
Odjezd sobota:     Dítě odejde samo. 18:00 klubovna. 
    Dítě odvezu. 18:00 klubovna. 
 
 
Příjezd neděle:     Dítě přijde samo. 8:30 klubovna. 
    Dítě dovezu. 8:30 klubovna. 
Odjezd neděle:     Dítě odejde samo. 14:00 klubovna. 
    Dítě odvezu. 14:00 klubovna. 
 
 
 
Individuální odjezd prosím nahlaste předem, abychom přizpůsobili program. 
 
 
 

Podpis rodiče (zákonného zástupce)*: ……………………………………………………………………………….................................... 

Mail (uvádějte, pokud chcete být informovaní o dalších akcích VZS ČČK Třebíč): ………………………………...................................... 


