Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.
____________________________________________________________________________________________________________

IČO: 25 38 32 05
IZO: 061 988 278
IZO RED: 600 016 706

Střelecký kurz třetích ročníků z Karviné a
Ostravy - Poruby
Termín a místo konání: 15. 5. – 19. 5. 2017 RS Zálesí – Budišov nad Budišovkou
(http://www.rszalesi.cz)

Sraz: 6:30 – Karviná hl. nádraží (OOM Karviná)
8:00 – Ostrava Svinov (OOM Poruba)
Doprava:
15.5.

Karviná hl.n.

7:58

7:59

Os 2926 1.2.

Ostrava-Svinov

8:33

8:47

R 840

Suchdol n.Odrou

9:05

9:16

Os 13304

10:01

Vítkov

Celkový čas 2 hod 2 min, vzdálenost 84 km

Po příjezdu pěší přesun mimo hlavní tahy a po turistických stezkách až na místo určení (cca 15 km,
cca 4 hod).
19.5.

Budišov n.Budišovkou

15:35

Os 13315

Suchdol n.Odrou

16:47

16:55

R 837

Ostrava hl.n.

17:22

17:31

Os 2949 1.2.

Karviná hl.n.

17:57

17:58

Celkový čas 2 hod 22 min, vzdálenost 96 km

*jede přes Svinov
Obecná organizace dne
Budíček

6:50

Rozcvička

7:00-7:30

Snídaně

8:00

Dopolední program

8:30-11:30

Oběd

12:00

Odpolední program

13:30-17:30

Večeře

18:00

Večerní program

18:30-20:00

Večerka

22:00

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o.

Program:
1. den
-příjezd kolem do Vítkova 10:01, přesun na ubytovnu a ubytování, organizační záležitosti +
pozdní oběd
-bezpečná manipulace, držení zbraně, střelecké postoje a pozice, legislativa
-fyzická příprava/jiné večerní zaměstnání
2. den
-rozcvička
-střelby (1. skupina střelnice, 2. skupina vzduchovky – dopoledne, odpoledne obráceně)
-sebeobrana proti ohrožování střelnou zbraní
-fyzická příprava/jiné večerní zaměstnání
3. den
-rozcvička
-střelby (2. skupina střelnice, 1. skupina – dopoledne, odpoledne obráceně)
-topografie, použití buzoly a kompasu, orientace v lese
-fyzická příprava/jiné večerní zaměstnání
4. den
-rozcvička
-základy CQB (taktika)
-vyklizení pokojů, ukončení pobytu obědem
-zanechání věcí v předem určených prostorách
-vyzvednutí obědového balíčku/dřívější oběd, 11:35 odjezd vlakem – příjezd na místo
12:25. Poté pěší přesun cca 3 km. (vlakem – Jakubčovice nad Odrou)
-paintball cca 3-4 hodiny hry
-návrat 19:38 zpět (v 20:24 příjezd)
-bivakování, večeře v přírodě
5. den
-snídaně na ubytovně a vyzvednutí věcí
- přesun na střelnici na závěrečné střelby
-test
-odjezd po ukončení střeleb (předpoklad cca 15:30)
Povinná výbava:
 krosna, pláštěnka, oděv do přírody
 svítilna (ideálně čelovka), kapesní nůž, čiré brýle na střelbu, špunty do uší
 školní uniforma, min. 2 ks školních triček, maskáče, vysoká (kotníková) turistická obuv
 sportovní oděv, běžecká obuv, plavky, pokrývka hlavy, šátek, přezůvky
 karimatka, spacák, celta, nůž
 hygienické potřeby, náhradní spodní prádlo
 své léky, náplasti, obinadlo
 kapesné
 psací potřeby, papír
 dále dle vlastního uvážení

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o.
Doklady:
 karta pojištěnce, občanský průkaz
 doklad o bezinfekčnosti, zvláštní sdělení
Informace:

Tel.: 608 922 505
e-mail: pella@sosoom.cz

Cena:

2600,- Kč (ubytování, strava + druhá večeře, doprava, střelby, paintball)

Termín úhrady:

nejpozději do 24. dubna 2017

Pozn.: vyhrazeno právo na jakékoliv změny

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte.
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………………...…… narozenému
…………………….….
bytem ………………………………………………………………………………..změnu režimu,
dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující
lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 2 týdnech přišlo
jmenované dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit
se ……………………………. kurzu v termínu ……………………………...
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V ……………………………..

dne …………………….

……………………………….............................
Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na akci

________________________________________________________________________________

Zvláštní sdělení
Vedoucí kurzu si vyhrazuje zvláštní právo k prohlídce osobních věcí v případech podezření na
zneužívání omamných a psychotropních látek a jejich případné zabavení. Vedoucí kurzu má dále
právo v případě závažného porušení školního řádu a prohřeškům proti chování a bezpečnostním
pokynům na kurzech, vyloučit žáka z kurzu bez možnosti peněžní náhrady, uznání kurzu a nutnosti
zajistit jeho dopravu z místa ubytování.
……………………………………………………
Podpis zákonného zástupce dítěte

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

