Středočeské krajské kolo SZ 2019 (skautky)
Informace pro účastníky
Milé sestry (a bratři),
gratulujeme k úspěšně zvládnutému základnímu kolu Svojsíkova závodu. Díky Vašemu
skvělému výkonu máte možnost se nyní poměřit s ostatními družinami skautek ze
Středočeského kraje a utkat se o postup na celostátní kolo. A jelikož je to za už za chvíli,
pojďme rychle na to, co potřebujete vědět:
Organizátor:
Velitel závodu:
Hlavní rozhodčí:

Junák, český skaut z.s. - ORJ Kladno (213)
Michal Novák (Bobr) - michal.novak@skaut.cz - 602 661 535
Karel Krym (Kaj) - krymk@centrum.cz - 603 930 612

Kde:

Kemp RIVIÉRA, Zbečno 270 24 - N50°2'42", E13°54'44"

Začátek závodu:

31.5.2019 (pá) - prezence od 18:00 do 19:45

Konec závodu:

1.6.2019 (so) - 20:00 - předpokládaný konec modulu závod
2.6.2019 (ne) - 08:00 - ranní nástup s vyhlášením výsledků

Účastnický poplatek:

600 Kč / skupina - možno uhradit:
● na účet ORJ Kladno (2800520329/2010) - do 30.5. - do
poznámky uveďte název střediska a družiny
● nebo hotově při prezenci.
● Doklad obdržíte u prezence.

Moduly závodu:

Praktické informace:

●
●
●
●

Před závodem
Závod
Přežití
Zpětná vazba

Doprava a parking
● Parkování vlastních aut v omezené míře možné,
● nicméně počítáme s tím, že většina družin dorazí vlakem
z Berouna (příjezd 17:21 / 18:21).
Zázemí
● Sprchy, záchody a pitná voda jsou k dispozici,
● se zásuvkami nepočítejte.
Ubytování a stravování
● Jídlo vlastní, na místě kiosek s omezeným sortimentem.
Vaření na vlastních vařičích, ohniště bude pouze jedno
centrální.
● Ubytování v libovolných stanech, které jdou postavit na
louce.
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●

●
●
●
Nezbytné vybavení:

●
●
●

Doprovod (min. 1 osoba) který bude k dispozici
organizátorům během soboty jako výpomoc na
stanovištích.
Vařič a nádoby na vaření.
Stan.
Suroviny pro uvaření teplého hl. chodu (hodnocený úkol).
Nutno použít minimálně 5 primárních ingrediencí, tedy:
○ ANO např. brambory, voda, sůl+koření, maso v
konzervě, zelenina
○ NE např. konzerva fazolí a chleba, instantní čínská
polévka
Mobilní telefon s internetem a fotoaparátem na družinu
(nabitý / powerbanka).
1x funkční lékárnička.
1x výuková s větším počtem obvazů.
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