2012
VENEZIA & ADRIATIC MEETING
POZVÁNKA A ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zájezd SCD Olomoucko

Venezia 2012 – Bulletin č. 1
Termín:

8.-12.11.2012

Místo:

Itálie - Lignano, Palmanova & Venezia

Program:
čtvrtek 8.11.

večer - odjezd z nástupních míst. Autobus společnosti MINITRANS
(www.minitrans.cz) pojede podle následujícího plánu :
20.00 Olomouc – Jeremenkova ulice, hlavní nádraží, stanoviště „M“
20.30 Prostějov – ulice Janáčkova, před budovou vlakového nádraží
21.30 Brno – Zvonařka, čerpací stanice Shell

pátek 9.11.

cca 8 hodin – příjezd do Hotelu Columbus v městečku Lignano Sabbiadoro
http://doimohotels.it/columbus/main_uk.htm
dopoledne – odpočinek po cestě, prohlídka městečka
12.00 - oběd v hotelu
cca 14.00 – přesun autobusem a částečně pěšky do místa 1.závodu Adriatic
Meetingu – borovicové lesy a písečné duny v okolí městečka Lignano
15.00 – 17.30 závod – middle
19.00 – slavnostní zahájení závodu , večeře formou „Pasta Party“ přímo
v hotelu
7.00 – 8.30 snídaně v hotelu
9.00 – odjezd do Terstu na prohlídku města
10.30 – 12.30 individuelní prohlídka Terstu
13.00 – příjezd Palmanova – 2. závod Adriatic Meetingu (městský sprint)
14.00 – 16.30 závod sprint
cca 19.30 – návrat do hotelu, večeře
6.30 – 7.15 – snídaně v hotelu
7.30 – odjezd do Benátek
10.00 – start závodu “Meeting Orientamento di Venezia”
18.00 – odjezd autobusem zpět do ČR
v ranních hodinách – příjezd zpět do nástupních míst (cca 5.00 Brno, 6.00
Prostějov, 7.00 Olomouc)

sobota 10.11,

neděle 11.11.

pondělí 12.11.

Přehled závodů:
9.11. Lignano – borovicové lesy, pobřežní písečné duny
Doporučená obuv: OB boty bez hřebů, nebo s hřeby
Typ závodu: ADRIATIC MEETING 1. etapa - prodloužený sprint/middle
START 000 : 15.00
10.11. Palmanova – historické město (pevnost) centrum
Doporučená obuv: běžecké boty (většinou asfalt)
Typ závodu: ADRIATIC MEETING 2. etapa - městský sprint
START 000 : 14.00

11.11. Venezia Centro Storico, 1:7500, bez ekvidistance , rovina, mosty přes kanály, město.
Doporučená obuv : běžecké boty (většinou asfalt).
Typ závodu : „benátská klasika“
START 000 : 10.00
Přihlášky : co nejdříve, nejpozději však do 31.7.2012. Počet míst je limitován, kdo dřív
přijde (zaplatí), ten dřív mele (má 100% zaručeno místo)
Cena zájezdu:

4
4
4
3

500,- Kč základní cena (dospělí)
200,- Kč snížená cena děti, studenti
000,- Kč nezávodící doprovod
700,- Kč snížená cena děti – členové žákovského výběru HO na MČR

Úhrada peněz :

záloha ve výši 2000,- Kč nejpozději do 31.7.2012
doplatek v odpovídající výši dle zařazení nejpozději do 15.10.2012
Obě platby na účet č. 249075059/0300 – ČSOB, a.s. Poštovní spořitelna –
majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
Možno zaplatit současně.

Stravování:
Pro všechny účastníky zájezdu jsou zajištěna následující jídla :
pátek 9.11.
12.00 oběd v hotelu Columbus
19.00 – 21.00 „pasta party“ v hotelu Columbus
sobota 10.11. 7.00 – 8.30 snídaně v hotelu Columbus
oběd formou balíčku (vyzvednutí ráno při snídani)
19.30 – 21.00 „pasta party“ v hotelu Columbus
neděle 11.11. 6.30 – 7.15 snídaně v hotelu Columbus
Během celého zájezdu bude možno zakoupit od řidičů za české koruny :
- teplé (káva, čaj, čokoláda) i studené (voda, kofola, pivo) nápoje
- rozpustné polévky
- párky s chlebem
Každému účastníkovi doporučujeme vzít si s sebou z domova : láhev s pitím do které si v hotelu
můžete bez obav nabrat pitnou vodu a pro případ velkého hladu, či před závodem : čokolády,
oplatky, musli tyčinky, ……
Drobné (i větší = např. oběd) občerstvení se samozřejmě dá zakoupit ať už v místech závodů, či
na benzínkách během cesty
Doporučené vybavení:
Běžecké : dvoje boty (nejlépe jedny na asfalt, druhé do terénu), dvoje oblečení
Sportovní : do bazénu (Hotel Columbus) plavky a koupací čepici (NUTNÁ !!!)
Proti dešti : nepromokavá (přechodná/zimní) bunda, čepice
Každý účastník obdrží mikinu s motivem závodu (velikosti jsme se snažili odhadnout )
Ostatní vybavení : dle osobních zvyklostí na čtyřdenní zájezd

DURAZNÉ DOPORUČENÍ (pro účastníky do 18 let povinné !!!):

Nezapomeňte si sjednat zdravotní připojištění od 8.11.2012 do 12.11.2012 a vzít
si s sebou i kartičku zdravotní pojišťovny !
Doklady: Platný cestovní pas, či občanský průkaz
Dušan Vystavěl - kontakt (i během zájezdu) +420 602 730 417

Pro případné další informace sledujte www.ob.skprostejov.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace pro rodiče dětí do 18 let, které cestují samostatně:
1.

Zájezd je organizován Oddílem orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov,
Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 228 97 488, účast na zájezdě je dobrovolná.

2. Zdravotní připojištění pro cestu do zahraničí je POVINNÉ (zajišťuje si každý sám !) při
nástupu do autobusu bude kontrolováno
3.
-

Všichni nezletilí účastníci budou poučeni zejména o:
zákazu konzumace alkoholických nápojů během zájezdu
časech a místech odjezdů, srazů, ….
pokynech pro závody
tom, že během prohlídky měst se budou pohybovat ve skupinkách
dalších důležitých informacích
tom, že v případě jakéhokoli problému se mají obrátit na vedoucího zájezdu (Dušan
Vystavěl), či jiného dospělého účastníka zájezdu

Upozornění pro rodiče: Společný program ve městech nebude hromadně organizován,
zajistíme organizaci ubytování, závodů, vybavíme účastníky plánky a dalšími informacemi,
budeme v pohotovosti na telefonu pro řešení mimořádných událostí, ale po dobu pobytu mimo
společný program musí rodiče účastníků mladších 18 let akceptovat, že mládež bude mít
individuální program na vlastní odpovědnost.

