Přihláška na II. turnus
příměstského cyklistického tábora ve Znojmě od 27. 8. do 31. 8. 2018. Pořadatel akce
spolek Cyklo Klub Kučera Znojmo, ul. Dobšická 5/3550, Znojmo 669 02, IČO:49438913
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………….
Datum narození:……………………Očkování (encefalitida) ANO*, kdy…………… NE*
Užívání léků (jaké, kdy, okolnosti)*:…….……………………………………………………
Alergie (konkrétně na co a způsob první pomoci)*:…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Plavec ANO*, bezpečně uplave……..m – NE* Značka a typ kola:………….………….
Jak často jezdí na kole a počet ujetých kilometrů za týden:……………………………….
Kontakt na zákonného zástupce - jméno a příjmení:……………………………………….
Bydliště (ulice, město, PSČ):…………………………………………………………………
Mobilní telefon:……………….e-mailová adresa: …………………………………………
Další informace o dítěti:……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Podpis jednoho z rodičů:……………………………

dne………………..

------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------------Příměstský tábor je určen pro děti od 5 do 15 let. Děti budou rozděleny do dvou výkonnostních skupin
s ohledem na věk a jejich schopnosti. Maximální počte 15 dětí v každé skupině. Skupina má minimálně
svého vedoucího a dva praktikanty. Doprovod i děti používají po celou dobu vyjížďky bezpečnostní
reflexní vesty.
Sraz účastníků vždy v 9.00 hodin na cyklostezce u Nové lékárny. Návrat od 16.00 do 16.30 hodin na stejné
místo. Program obsahuje: exkurze na zajímavá a netradiční místa (hasiči, policie, záchranná zdravotní
služba, FCC Environment, Vodárenská akciová společnost, Znojemská přehrada, vojenské opevnění,
Letiště Znojmo a další). Koupání a návštěvy pamětihodností. Celkový počet ujetých kilometrů během dne
od 10 do 45 a minimálně pět zastávek. Trasy budou vedeny minimálně po komunikacích I a II třídy.
Informace o denním programu pro následující den podáme vždy při ukončení vyjížďky.
Cena za týdenní pobyt 1250,- Kč, 1000,- Kč pro členy JUNIOR CKK Znojmo. Účast dítěte možná i
v jednotlivých dnech po předchozí dohodě. Číslo účtu 107-3994720277/0100 (pro rozlišení platby uvádějte
datum narození nebo jméno dítěte). Úhrada poplatku a přihlášky nejpozději do 30. června 2018. Přihlášku
a platbu je možné uskutečnit v kanceláři CKK Znojmo, ul. Dobšická 5/3550 každé úterý od 15.00 do 18.00
hodin. Na stejné adrese můžete využít i poštovní schránku. Přednost mají předem přihlášeni s uhrazeným
poplatkem. Formulář v elektronické podobě ke stažení na stránkách www.cykloklubkucera.cz Písemně a
elektronickou cestou podané přihlášky vždy v nejkratším možném čase potvrdíme – garance přijetí.
V ceně 1x oběd v předem dohodnutých restauračních zařízeních, doplňkový pitný režim, energetické
tyčinky, doprovod, program, vstupy (turistické cíle, koupaliště a jiné atrakce), drobné odměny za soutěže,
pamětní účastnický list. Povinné vybavení: kolo v bezvadném technickém stavu, cyklistická přilba, pitný
režim minimálně 0,7 litru, příslušná náhradní duše, základní nářadí a lepení.
Doporučené vybavení: svačina, pitný režim 2x 0,7l a plavky s ručníkem (mimo pondělí a dále s ohledem
na meteorologickou situaci), drobnou finanční hotovost.
Z bezpečnostních důvodů dětem nevolejte na mobilní telefon během dne. Dětem umožníme na zastávkách
použít mobilní telefon. Svým podpisem rodiče poskytují souhlasné stanovisko k pořizování fotografií a
videonahrávek z průběhu tábora a použitím pro propagační účely CKK Znojmo.
Další informace tel. 608 736 135
*nehodící se škrtněte

