Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav
Vás po roce opět zve
na zdravotnické cvičení:

Rallye první pomoci
4.ročník
Akce je realizována za podpory:

Kdy:
Kde:

Kdo:
Cena:

Doprava:
Ubytování:

pátek 14. října – neděle 16. října 2016
Podtrosecká údolí a okolí v Českém ráji, ubytování v areálu – Chata Nebákov (pro velký úspěch ),
Mladějov v Čechách
http://www.chatanebakov.info/, facebook: https://www.facebook.com/ChataNebakov
3 – členné týmy
200,00 Kč / osoba, tzn. 600,00 Kč / tým
(cena zahrnuje ubytování ve vytápěných chatkách, 1x večeře, 1x snídani, 1 x velkou svačinu na sobotní
den, sobotní večeře na základně)
po vlastní ose a na vlastní náklady
vytápěné chatky, ale vezměte s sebou vlastní spacáky a prostěradla!

Základní informace:
Pátek: příjezd 17:00 hod - 19:00 hod., ubytování, společná večeře, organizační porada, noční akce podle aktuální situace
Sobota: snídaně, odchod na trasu. Vezměte si pohodlnou a pevnou obuv na zvládnutí trasy 15 – 20 km, terén sice není
náročný, ale počasí může být jakékoliv. Po návratu do hlavního tábora večeře, vyhlášení výsledků, posezení, individuální
odjezd domů, příp. zasloužený spánek do neděle 
Neděle: po snídani individuální odjezd domů
S sebou:
 SPACÁK, PROSTĚRADLO
 zdravotnický materiál pro sobotní soutěž – jednotný = III. záchranářská brašna (množství materiálu je na Vašem
uvážení), na páteční večerní zásah bude tolerováno použití jiného materiálu a vybavení
 oblečení do každého počasí (plavky nejsou nutné, zásah do vody nebude )
 GPS není nutná, ale můžete ji využít, aby se zase nebloudilo, obdržíte mapy s trasou a GPS souřadnicemi
 dobroty (sladkosti, ovoce apod.)
 čelovku
 hygienické potřeby
 náhradní oblečení v případě deště nebo sněhu a podobného nepříznivého počasí
Uzavírka přihlášek 20.9.2016, kapacita týmů je omezená! Současně platí následující pravidla:
1. jedna organizace může vyslat pouze jedno družstvo. Vyplněné přihlášky posílejte co nejdříve na e-mail:
mladaboleslav@cervenykriz,eu - předmět „Rallye první pomoci“
2. všichni členi týmu musí být plnoletí, tzn. věk 18 a výše, a to bez výjimek!
3. kdo se dříve přihlásí, ten jede
4. úhrada účastnického poplatku pouze bezhotovostně do 20.9.2016 na bankovní účet pořadatele, vedený u KB a.s.,
číslo účtu: 1739 181/0100, do zprávy pro příjemce uveďte název vysílající organizace a poznámku “RALLYE“. Kdo
nezaplatí – není přihlášen.
5. již uhrazené účastnické poplatky se při neúčasti týmu nevracejí, organizátor si vyhrazuje právo na storno poplatek ve
výši 100%
6. Zákaz požívání alkoholu a dalších omamných látek od pátku večera až do soboty po absolvování trasy!
7. Rozhodčí má vždycky pravdu, a pokud ji nemá, platí stejně první část pravidla. Veškeré případné protesty vyřešíme až
po dokončení akce před vlastním vyhlášením výsledků na základně (formulář protestu).
Na Vaše dotazy rádi odpovíme!
Jako každý rok i letos se na Vás mooooc těšíme!

Za organizační tým
Žofka Levínská, Pája Zitová a Míša Mittnerová

