JIHOČESKÝ KRAJSKÝ
ATLETICKÝ SVAZ
Skuherského 14, 370 04 České
Budějovice, IČO: 70935351

Informace pro účastníky LODM 2017
Termín:

24.6.2017 - 29.6.2017

Místo konání:

Brno

Ubytování:

Koleje Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, A05, Brno, http://www.kam.vutbr.cz/?p=arko

Odjezd:

Sobota 24.6.2017 (časy ještě upřesníme):
České Budějovice, výstaviště ČB
Písek, autobusové nádraží
J. Hradec, před vlakovým nádražím

Strakonice, vlakové nádraží
Tábor před vlakovým nádražím.
Český Krumlov

Návrat:

Čtvrtek, 29.6.2017 kolem poledne (čas bude ještě upřesněn).

Stravování:

Zajištěno od 24.6. počínaje večeří. Doporučujeme vzít sebou svačinu (ráno,
odpoledne) a oběd na sobotu. Dále doporučujeme vzít sebou svačinu pro ostatní dny.

Vybavení sebou:

Sportovní oblečení a obuv na trénink a na závody (dostatek náhradního oblečení pro
případ špatného počasí), osobní věci pro ubytování, přezůvky na ubytovnu, plavky,
malý batoh na výlety, láhev na pití, hygienické potřeby, léky, kopie průkazu zdrav.
pojišťovny, kapesné.

Podklady sebou:

Vyplněné a podepsané formuláře (bez těchto potvrzení není účast na LODM možná!):
- Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti (nepodepsat před 23.6.17)
- Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů nezletilého dítěte
- Souhlas zákonného zástupce dítěte s účastí na Hrách VIII. letní olympiády dětí a
mládeže ČR 2017
- Zmocnění, zproštění mlčenlivosti a určení osoby oprávněné dle zákona o
zdravotních službách
Potvrzení o zdravotní způsobilosti speciálně pro LODM není potřeba. Standardní
potvrzení od lékaře, které děti musí 1x ročně doložit oddílu (požadavek ČAS,
odpovídá oddíl) je požadován, ale není potřeba vzít sebou.

Oblečení účastníků:

Oblečení pro oficiální ceremoniál dostanete nejpozději při odjezdu a můžete si ho po
LODM ponechat. Dresy na závodění dostanete zapůjčeno první den (tyto dresy
musíte vrátit na konci LODM). Závodníci musí mít jednotné oblečení. Platí zákaz
komerčních reklam a sdělení na týmovém oblečení a závodních dresech účastníků.
Logo výrobce není považováno za reklamu. Start v závodním dresu s reklamami
znamená diskvalifikaci závodníka. Všech ceremoniálů (včetně květinového) se
vyhlašovaní závodníci musí zúčastnit v oficiálním krajském nástupovém oblečení.

Internetové stránky:

http://odm.olympic.cz/2017 (doporučujeme před odjezdem přečíst)

Vedoucí výpravy:
Odpovědní trenéři:

Gysel
Bahenská
Chládková
Novák
Váňová
Lenka

Urs
Kateřina
Šárka
Pavel
Bohuslava
Baronová

urs.gysel@data-norms.cz
kbahenska@email.cz
sarka@chladkova.cz
pavelnovak7@atlas.cz
bohumohu@seznam.cz
terezielenka@seznam.cz

602 710 306
603 793 529
725 041 799
777 126 648
732 663 297
732 127 684

