
 

Milé sportovkyně, vážení sportovci! 

Blahopřejeme Vám k tomu, že jste se svými dosavadními vyrovnanými výkony KVALIFIKOVALI na  

1. Jarní olympijské hry! 

Pokud hodláte rozšířit sbírku svých trofejí, přijeďte společně se svým národním týmem. Olympijská klání mají 

neopakovatelnou atmosféru, o kterou prostě nesmíte přijít!  

Olympiáda se koná od 1. do 3. května 2015 (příjezd a registrace bude probíhat 1. 5. od 12:00 do 14:00, v 15:00 

slavnostně zahájíme hry, akce bude ukončena obědem 3. 5. do 13:00) 

Olympijská vesnička leží v rekreačním středisku Máj u městečka Plasy (asi 20 km od Plzně). Přikládáme mapku. 

Dostupná je pěšky, autem, busem, vlakem. 

Stravování je zajištěno od páteční večeře do nedělního oběda. 

S sebou si vezměte: osobní potřeby na 3 dny pobytu, vhodné oblečení i obuv (sportovat budeme i v terénu a za 

každého počasí), spacák, zápisník, psací potřeby, Bibli, zpěvník KP, láhev na pití a pomůcky uvedené v předolympijské 

přípravě. 

Poplatek za stravu, ubytování a program:  450,- Kč pro účastníky registrované v KP 

      500,- Kč pro ostatní účastníky 

na započatých 7 dětí jeden vedoucí zdarma 

Částku za oddíl zašlete na účet číslo: 2400101213/2010, v. s. 154101 + číslo oddílu. 

Přihlášky v systému Regina + registrace národního sportovního týmu (viz předolympijská příprava) 

Přihlášky a platby odeslat do 20. 4. 2015  

Do své předolympijské přípravy prosím zařaďte: 

 Sestavení národního týmu (měl by mít 7–11 členů, pokud je vás v oddílu moc nebo málo, spojte se 

s kamarády z jiného oddílu) 

 Vyberte si, kterou zemi budete reprezentovat, a zadejte tuto skutečnost do formuláře ZDE  

o (Nejprve se ale, prosím, přesvědčte, že tato země ještě není obsazená - ZDE) 

 Zajistěte si jednotné reprezentační dresy (doporučujeme volnější trika s krátkým rukávem, aby šla v případě 

chladného počasí obléci i přes více vrstev) 

 Přivezte vlajku vaší země (ideálně v rozměrech 50 x 70 cm) 

 Pokud si zemi vymyslíte a nejde o skutečný stát, prosíme o zaslání fotografie nebo obrázku vaší vlajky 

emailem na adresu Bokrova.Katerina@seznam.cz, abychom ji mohli zapracovat do bodování, označení 

stanovišť apod. 

 Nacvičte si za svůj stát hymnu nebo pokřik a promyslete si, proč chcete reprezentovat právě tento stát 

(max. 2 min) 

 Nacvičte si hymnu olympiády (píseň „Jsme jeden tým“, zasíláme v příloze) 

Příprava před olympiádou je opravdu náročná, ale odměnou Vám bude neopakovatelná atmosféra, 

nezapomenutelné zážitky a možná i nějaký ten vavřín.  

Jakékoli dotazy ohledně programu vám rád zodpoví David (bokrdavid@seznam.cz, 608 510 393) a pokud byste měli 

jakýkoli problém s registrací, obraťte se na Martinu (martinahurtova@hotmail.com, 603530912). 

Těšíme se na Vás na Divokém západě! 

http://haul.cz/rs-maj
http://goo.gl/forms/wGvT7iJG4g
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tZ_qQgDO2m3qZJg_PA3timRIk898-2P6RKV5zJ_ZrpU/edit?usp=sharing
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