
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2014 – DOKSY 

Informace pro účastníky 

Datum: pondělí 4.8.2014 až neděle10.8.2014  
Místo: RS Termit 25, Doksy – ubytovna  (Bezdězská 260) 
http://www.machovojezero-termit25.cz/    
GPS:  50°33'39.291"N, 14°39'57.505"E 
 

Příjezd: individuální (rodiče) - příjezd v cca 12 hod. (začínáme obědem, odpoledne společný výklus) 

Ubytování: ve vícelůžkových pokojích na postelích lůžkovinami v budově tábora, přezůvky! 

Stravování: Plná penze v táborové jídelně (začíná večeří, končí obědem) 

Mapy: Mariánská cesta, Lesní hotel, Kukaččí skála, Borný, Nová skalka … 

Terén: Pěkné borovicové lesy s množstvím cest, skalky a terénní tvary 

Účast a přihlášky: Předpokládá se hlavně účast žáků a mladších dorostenců, v případě zájmu i 
dospělých a rodičů dětí, zúčastnit se může každý (kapacita je cca 40 míst). Po předchozí domluvě lze 
účast přizpůsobit i jen na část soustředění  Přihlašujte se na internetu SK Praha nebo Marcele Šrůtové 
(sruta@noveranet.cz)  - předběžné přihlášky do konce března, závazné následně do 10.6. 

Návrat: ukončení v neděli po obědě cca 14 hod, odvoz rodiče nebo po dohodě dle možností trenéři.  

Cena:  týdenní pobyt pro členy SK Praga  2400,- Kč (při kratším pobytu  400 Kč/den). Cizí účastníci  
2.800,- Kč. Cena zahrnuje ubytování, stravování plná penze včetně pitného režimu a mapy.  

(pokud by oddíl získal dotaci nebo grant, tak se o případné slevě dozvíte nejpozději v květnu) 

Plaťte převodem na účet SK Praga 1955703504/0600, v.s. = reg. číslo+“888 (po dohodě možné 
v hotovosti). Platba nejpozději do 10.6.  

Předběžný program: Kromě orientačních tréninků zejména cykloturistika, výlet, koupání, společné 
večerní hrátky, noční bojovka,  táborák. 

S sebou si vem: jízdní kolo a přílbu (povinná), plavky, buzolu, mapníky, červenou fixu, propisovačku, 
blok na úkoly a hry, láhev na pití, dostatek běžeckého oblečení a prádla na převlečení, maratonky, 
baterku nebo světlostroj, kapesné (na výlet, míč, hudební nástroje - kytaru apod, kartičku zdravotní 
pojišťovny 

Další informace: Marcela Šrůtová, tel. 602220024, e-mail: sruta@noveranet.cz  

http://www.machovojezero-termit25.cz/
mailto:sruta@noveranet.cz


 
Přihláška 

 
Přihlašuji se/ své dítě na letní tréninkové soustředění v orientačním běhu v Doksech v termínu  4.-10.8.2014 
 
Jméno: …………………………………………………..……………………………………… 
 
Index/ ročník narození.  ………………………………..………………………………………. 
 
Délka pobytu   od/do …………………………………..……………………………………….. 
 
Možnosti dopravy:  ………………………………….………………………………………….. 
(např. dospělý: pojedu svým autem a budu tam celý pobyt, rodiče: přivezu své dítě a nabízím možnost odvozu 
dalších 2 dětí včetně jízdních kol,  přivezu jen dítě a nemám nosič na kolo atd.) 
 
 
Poznámky: ………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
(tady vypište vše co vás k soustředění napadne – např. beru si s sebou psa a zaplatím poplatek, dítě bere nějaké 
léky a potřebuje speciální dohled, nemám kolo a potřebuji ho půjčit, neumím plavat, připravím část programu – 
konkretizovat, mám možnost dovézt ceny/odměny pro děti atd) 
 
 
 
Přihlášku odevzdejte buď písemně na tréninku/závodech nebo ji pošlete vyplněnou mailem nejpozději do 10.6. 
(případná sleva z dotace na pobyt bude poskytnuta pouze těm, kteří se přihlásí v termínu) 
 

 

 ___________________________________ 

 podpis rodičů 

 

(pokud se hlásíte přes www.skpraga.cz, nemusíte přihlášku vyplňovat 

http://www.skpraga.cz/

