Expedice Vysočina 2013
aneb
,,Dobytí severního pólu”
Zimní soustředění dětí a mládeže na Vysočině SVOČR

11.1. – 13.1. 2013
Zvací list
V období kdy naši dědečkové ještě ani nevěděli zda budou babička či dědeček
si několik neohrožených dobrodruhů rozhodlo, že dobudou severní pól. Z
mnohých budu např. jmenovat Frištenský, Amundsen, Jára Cimrman :-), Nor
Nansen, Scott, Frederick Albert Coock. Robert Eadwin Peary... A tito se
vydávali tak jako teď my dobýt severní pól.
Vaše výprava se musí dopravit do přístavního města na jeho nádraží, kde na ni
čeká poslíček od velitele expedice. Výprava zde získá informace o místě a
času setkání o domorodých zvyklostech. Po předání pověřovacích listin
dostane výprava instruktážní dopis k přemístění do místa kde se bude první
noc přebývat. Pro zajištění bezpečnosti výpravy může být dopis šifrován.
Polárníci potřebují saně, tažné psy, proviant a tábornické vybavení a teplé
oblečení.
Každý klub deleguje své polárníky - skupiny o 4-6 lidech věkově smíšené, kde
aspoň 1 osoba musí být starší 16 let a jedna mladší 11let.
Povinné vybavení!: Vybavení nepodceňujte, vše se vám může hodit.
Každá skupina: 1 sáně, 1 velký batoh, 1 stan do kterého se všichni vejdou, kotlík,
voda, palivo...
Každá osoba: navíc: spacák, karimatka, KPZ, ešus, hrníček, láhev na pití, proviant,
baterka, provaz (2-3m), oblečení pro pobyt venku, pláštěnka, plavky

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1)

Název akce: Expedice Vysočina 2013 aneb Dobytí severního pólu

Zimní soustředění dětí a mládeže na Vysočine
2) Pořadatel:
Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení: klub 223 KV V.O.R. Rajhrad
3)

Datum konání akce: 11.1. – 13.1. 2013

4)

Místo akce: Bystřice nad Pernštejnem, Vysočina
5) Přihlášky: 21. 12. 2013 na adresu: Klub vodáků V.O.R. Rajhrad 9.

května 354, 664 61 Rajhrad nejlépe na: jsedo@seznam.cz - telefon
603 459 455.
6) Cena: 450,- Kč / osoba. Bez dopravy (viz bod 10). Nutno zaplatit do 7.1. 2013
na náš účet. Cena je dotována Svazem vodáků ČR.
7) Prezentace: Vlakové nádraží Bystřice nad Pernštejnem 19:00 - 21:00

8) Ubytování: ve vlastních spacácích v tělocvičně
9) Stravování: zajištěno ( So-snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Ne-snídaně,
svačina, oběd)
10) Doprava: Vlastními prostředky, hrazená dle směrnic SVoČR.
11) Informační služba: mobil: 603 459 455 Jarda
12) Zvláštní ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

B.TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1) Podmínky účasti a věkové kategorie: akce je pro kategorii žáků a dorostenců
závodících v roce 2013 + trenéři.
Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka.

2) Harmonogram akce:
pátek 11.1. 2013:
19:00 -20:00 příjezd a prezentace a zahájení akce
21:00 - první disciplína
22:00 - porada vedoucích výprav
23:00 - večerka
sobota 12.1. 2013:
7:00 Budíček, rozcvička, snídaně
8:00 porada vedoucích výprav
8:30 zahájení Expedice
Vlastní akce cca do 17:00
18:00 Večeře a volno
20:00 Večerní program
22:00 Večerka
23:00 porada vedoucích výprav
neděle 13. 1. 2013
7:00 Budíček, snídaně
8:00 porada vedoucích výprav
8:30 nedělní pokračování expedice
12:00 oběd
13:00 úklid
14:00 vyhlášení výsledků a předání cen
14:30
3) Ceny:. Účastníci budou odměněni diplomem, a vítěz drobnými cenami

4) Bezpečtnostní předpisy: za účastníky akce ručí vysílající klub.
5) Hudební nástroje a dobrá nálada jsou vítány.

6) Pořadatel prosí všechny účastníky soustředění a dodržování pokynů
organizátorů, především v rámci ochrany přírody, nepoškozování majetku a
vstupů na cizí pozemky a o ohleduplnost ke všem přítomným. Děkujeme.

Rajhrad 25. 11. 2012

Klub vodáků V.O.R. Rajhrad

