
Venezia 2011 – Bulletin č. 3 

 
Termín:  10.-14.11.2011 

 

Místo:              Itálie, Brendola, Padova & Venezia              

 

 

Seznam účastníků, kategorie a místa nástupu :  

 

Zasedací pořádek v autobusu a rozmístění do pokojů naleznete v přílohách. Při vytváření 

zasedacího pořádku jsme se snažili vyjít vstříc všem vašim požadavkům, stejně tak jako rozdělení 

do pokojů. Všechny pokoje jsou dvoulůžkové se samostatnými postelemi (TWIN).  

 

Pro jistotu ještě opakujeme nejdůleţitější informace :  

 

Autobus pojede podle následujícího plánu (čtvrtek 10.11.2011) : 

19.00  Olomouc – POZOR ZMĚNA !!! staré autobusové nádraţí – TRŢNICE. Od hlavního 

vlakového nádraţí tramvají číslo 1 (směr Nová ulice) a 7 (směr Neředín – krematorium) 

autobus bude přistaven v 18.45   

19.30  Prostějov – ulice Janáčkova, před budovou vlakového nádraţí  

20.30  Brno – Zvonařka, čerpací stanice Shell   

 

Stravování :  

 

Pro všechny účastníky zájezdu jsou zajištěna následující jídla :  

pátek 11.11. cca 8 – 9 snídaně v hotelu Castelli 

  18.00 – 21.00 „pasta party“ v Alonte 

sobota 12.11. 7.00 – 8.00 snídaně v hotelu Castelli 

  18.00 – 21.00 „pasta party“ v Alonte 

neděle 14.11. 6.30 – 7.15 snídaně v hotelu Castelli 

 

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 Castelli) plavky a koupací čepici (NUTNÁ !!!) 

Proti  dešti : nepromokavá (přechodná/zimní) bunda, čepice 



Důleţité upozornění :  
  

VŠICHNI ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 18 LET PŘI NÁSTUPU DO AUTOBUSU ODEVZDAJÍ  

ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM PODEPSANÝ NÍŢE UVEDENÝ LIST !!! 

Bude skutečně kontrolováno a vyţadováno (společně s dokladem o sjednaném pojištění) 

 

Kontakt na vedoucího zájezdu a na některé další dospělé osoby  :   

Dušan Vystavěl  +420 602 730 417 

Miroslav Chmelař +420 736 632 306 

Jitka Vystavělová +420 724 063 342 

 

Případné další informace najdete na následujících stránkách : 

www.ob.skprostejov.cz     informace k našemu zájezdu 

www.venezia.hanaorienteering.cz/adriatic-meeting informace k závodům Adriatic Meetingu 

www.orivenezia.it     informace k nedělnímu závodu – náš tým se  

jmenuje KRAJOLO 

 

--------------------------------------------Zde oddělit -------------------------------------------------- 

 

 

Jako zákonný zástupce …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

který/která se bude účastnit zájezdu do Itálie (Brendola, Padova, Venezia) beru na vědomí a  

souhlasím s tím, že :  

 

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, ţe mládeţ bude mít 

individuální program na vlastní odpovědnost.   

 

 

 

 

 

V ……………………………………………………..   ……………………….…………………………………… 

místo, datum       podpis    

http://www.ob.skprostejov.cz/
http://www.venezia.hanaorienteering.cz/adriatic-meeting
http://www.orivenezia.it/

