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

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

Branný kurz – Zimní bivakování v Beskydech
Termín:

10. – 11. leden 2019

Sraz:

Čtvrtek 10. ledna 2019 v 9,50 hod Bocanovice

Ubytování: bivakování, popřípadě chatka – voda, oheň, toaleta k dispozici
Cena:

50,- Kč

Program:
Čtvrtek 10. 1. 2019
Výšlap: Bocanovice – Skalka – Mosty u Jablunkova (cca 11 km, 4,5 hod cesty)
15,00 – bivakování, příprava večeře
Pátek 11. 1. 2019
8,00 – snídaně, úklid
10,00 – odjezd z Mostů u Jablunkova
Povinná výbava:
- spacák, karimatka, celta, nebo lehký stan
- krosna pro horskou turistiku (vybavená bederním pásem, pevná konstrukce)
- zimní boty (ideálně dříve používané, nikoliv zcela nové - tvorba puchýřů)
- zimní čepice, šála/Palestina, zimní rukavice, bunda (ideálně nepromokavá, větruodolná) 1x
- dlouhé kalhoty na hory (ideálně funkční - rychleschnoucí či nepromokavé, větruodolné) 1x
- funkční tričko (případně i podvlíkačky) 1x, ponožky hrubé, ideálně rovněž funkční 2x
- čelovka, ešus, lžíce, nůž
- elastické obinadlo a trojcípý šátek 1x, potřebné léky, osobní věci, kapesné
Doklady:
- karta pojištěnce, občanský průkaz, doklad o bezinfekčnosti
Jídlo:
- zajistit na čtvrtek – oběd a večeře, pátek – snídaně, plus nápoje, sladkosti
Možnost ohřát v chatce na kamnech.
Informace: Petr Godál tel: 737 630 973, e-mail: godal@sosoom.cz

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 branného kurzu v termínu 10. 1.
– 11. 1. 2019.
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

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

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

