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

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

Kdy: 13. – 15. 9. 2019
Kde: „Doksy a okolí“ – ubytování a stravování v rekreačním areálu Poslův mlýn: www.posluvmlyn.cz;
č. p. 976, 472 01, Doksy; GPS: 50.5565492N, 14.6672097E
Kdo: 3členný tým
Cena: 600,00 Kč / osobu, tzn. 1 800,00 Kč / tým (cena zahrnuje, vedle nákladů na realizaci cvičení,
ubytování v pokojích turistické ubytovny a stravování od páteční večeře po nedělní snídani)
Doprava: po vlastní ose a na vlastní náklady
Ubytování: pokoje turistické ubytovny (vytápěné 😊)
Základní informace:
 Pátek: příjezd 17:00 – 19:00 hod., ubytování, společná večeře, organizační porada,
přednáška se zajímavou tématikou, noční akce ve sportovním duchu s prvky IZS
 Sobota: snídaně, odchod na trasu (Vezměte si pohodlnou obuv a oblečení na zvládnutí
cca 15 km trasy! Terén sice není náročný, ale počasí může být jakékoliv.) Po návratu na základnu
zábava, večeře, vyhlášení výsledků, posezení a oslava, příp. zasloužený spánek až do neděle 😊
 Neděle: po snídani individuální odjezd domů
S sebou:
 zdravotnický materiál pro sobotní soutěž – jednotný = III. záchranářská brašna
(množství materiálu je na Vašem uvážení)
 oblečení do každého počasí (+ plavky, příp. náhradní oblečení, místo mokrého…)
 GPS je možná, ale není nutná, obdržíte mapy s trasou
 dobroty (sladkosti, ovoce apod.)
 čelovku
 hygienické potřeby
 další osobní nezbytnosti
Vyplněné přihlášky posílejte co nejdříve na email:
mladaboleslav@cervenykriz.eu - předmět „Rallye první pomoci“
Uzavírka přihlášek je 18. 8. 2019! Kapacita týmů je omezená 😉
Současně platí následující pravidla:
1. Kdo se dříve přihlásí, ten jede.
2. Jedna organizace může vyslat maximálně dvě družstva.
3. Všichni členové týmu musí být plnoletí, tzn. věk 18 a výše, a to bez výjimek!
4. Úhrada účastnického poplatku pouze bezhotovostně do 18. 8. 2019, na bankovní účet pořadatele,
vedený u KB a.s., číslo účtu: 1739181/0100, do zprávy pro příjemce uveďte název vysílající
organizace a poznámku “RALLYE a název Vašeho týmu“. Kdo nezaplatí, není přihlášený!
5. Již uhrazené účastnické poplatky se při neúčasti týmu nevracejí, organizátor si vyhrazuje
právo na storno poplatek ve výši 100 %.
6. Rozhodčí má vždy 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
Pája a Kuba Živní + Kuba Lejsek + Míša Mittnerová

