Letní zájezd Slovensko
SCM/TSM JO 2017
Termín:

pátek 30. června – neděle 9.července 2017

Program:

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

30.6.
1.7.
2.7.
3.7.
4.7.

středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.

odjezd ve večerních hodinách z ČR
příjezd během dne, ubytování, odpočinek, výklus
2 mapové tréninky (Silická planina)
2 mapové tréninky (Silická planina)
1 mapový trénink (Silická planina), přejezd do
Tater, odpočinek
výlet do Tater, trénink
E1 Tatry orienteering
E2 Tatry orienteering / odp. termály
E3 Tatry orienteering / odp. exkurze ve skanzenu
E4 Tatry orienteering, odjezd ihned po vyhlášení,
příjezd do ČR v nočních hodinách

Pozn.: Program zájezdu se může změnit

Doprava:

Autobusem (místa nástupu budou upřesněna během jara, hl. místo
nástupu - Liberec). Své preferované místo nástupu můžete uvést v
přihlášce.

Ubytování:

1. část pobytu - Školský internát pri OA v Rožňave
2. část pobytu - chata Jakubiná přímo u centra závodů Tatry orienteering
Ubytování na postelích.

Strava:

Z vlastních zásob, bude kuchyňka na obou místech ubytování. V Tatrách
bude možné doobjednat polopenze. Během pondělí a úterý 2.-3.7. budeme
celý den v lese - ideálně si udělat svačinu na celý den.

Cena:

Celkové náklady 5800,- (ubytování, doprava, mapové podklady, tréninky,
startovné, tisk map)

Příspěvek pro členy SCM - 800,Příspěvek pro členy TSM - 2500,V ceně není strava, cestovní pojištění, vstupy do termálů nebo do
skanzenu.
Platba:

Zálohu ve výši 3300,- Kč je třeba splatit na účet 2901003961 / 2010
(FIO) do 20. února 2017. Doplatek (pokud se vás bude týkat) pak do 20.
dubna 2017 na stejný účet. Platbu pochopitelně nemusíte rozkládat. Do
poznámky pro příjemce uveďte TSM VT Slovensko + jméno účastníka
(účastníků), za které zájezd platíte.

Co s sebou:

o-vybavení (čip, buzola), sportovní oblečení do lesa, sportovní oblečení na
výlet po horách, oblečení na pobyt v místnosti, čelovka , buzola, čip ,
popisník, mapník, hygienické potřeby, psací potřeby, občanka nebo pas,
kapesné (€) - jídlo, termály, skanzen...

Termín přihlášek:

do pátku 17. 2. 2017 přes Google formulář na http://1url.cz/qtGVD .
Přihlášky na závody obstarají trenéři SCM.

Další informace:

v průběhu jara nebo na e-mailu jan.picek@mymaps.cz.
Těší se na vás trenéři SCM&TSM JO :-)

