Vodní záchranářská služba Karlovy Vary z.s.
Lidická 451/31
360 01 KARLOVY VARY

WWW.VZS-KV.CZ

SURVIVAL 2020 - Zimní soustředění
AKCE: Soustředění mladých záchranářů s organizovaným programem za dozoru instruktorů.
Program: Práce s lanem, záchranářské praktiky, sáňkování a blbnutí ve sněhu, prevence úrazu,
první pomoc, při příznivých sněhových podmínkách si užijeme :D .

Soustředění 2 noci, 3 dny pro účastníky ve věku 7-15let pátek-neděle
Termín
: od pátku 24. ledna do neděle 26. ledna 2020
Cena
: 800.- Kč za pobyt
Placení
: převodem na účet 222862810/0600
Variabilní symbol
: 24012020
do kolonky text : jméno dítěte
Místo pobytu : Penzion KUKAČKA, Tisová 82, Nejdek 362 21
Doprava
: Vlakem tam i zpět
Stravovaní
: All-inklusive režim zajištěn v ceně soustředění
SRAZ na dolním nádraží v 16.40 h !!!!
- Odjezd z K.Vary dolní nádraží - pátek 24.01.2020 - 17,05h - sraz v 16:40
- Příjezd do K.Varů dol. nádraží- neděle 26.01.2020 - 16,16h - vyzvednutí dětí
Jestliže přivezete dítě do Tisové na Kukačku osobně tak od 18,00h na místo!
Možnost si dítě vyzvednout je v neděli do 14,45h
O přihlášku na soustředění si napište na email: karlos.vit@gmail.com
Účast potvrdíte odevzdáním nebo zasláním vyplněné přihlášky.
(počet je omezen na 20 dětí, včasným přihlášením zajistíte účast dítěte)
Podmínkou účasti je zaplacení členských příspěvků VZS KV z.s.
Co sebou : potřebné léky, teplé zimní oblečení a jedny zimní kalhoty (oteplováky)náhradní!, 2 x
rukavice, navíc 1x teplé ponožky 1x tepláky, mikinu, přezůvky.
(doporučujeme boty a rukavice naimpregnovat proti vodě) prostě 2 dny budeme blbnout ve
sněhu , návleky na boty jsou také dobré.
- na sáňkování stačí - Boby, lopatu, placku nebo cokoli malého co jede na sněhu.
(nebrat sáňky, lyže nebo snowboardy)
Přihlášku odevzdávejte v době tréninku. (každé úterý od 17,45) nebo e-mailem
Kopii průkazu pojišťovny při předání dítěte na místě srazu.
O přihlášku na soustředění si napište na email: karlos.vit@gmail.com
Dotazy a informace u trenéra Karla Víta v době před tréninkem nebo e-mailem
kontakt : +420 777 343 440, www.vzs-kv.cz , www.facebook.com/VZSKV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letní soustředění 2020 se bude konat od neděle 15.8.- 22.8.2020
–již teď si termín napište do kalendáře!!!
Program letního soustředění sdělíme na tréninkách v průběhu jara, informace a přihlášky v dubnu.
Telefon : +420 777 343 440
IČO : 22664891 Dič:neplátce

e-mail : karlos.vit@gmail.com
datová schránkaID : cf3jetc

