
Jméno a příjmení:        Datum nar.:      Tel.:    

 

Ve středu 18. května 2022 se koná druhý závod Ligy škol v orientačním běhu, a to v okolí 

ZŠ Štefánikova v HK (zároveň krajské kolo Přeboru škol). 

Tratě jsou vhodné i pro začátečníky (pro orientaci není nutná buzola). Průběh trati je 

zakreslen v mapě, pro žáky 1. – 3. tříd jsou tratě vyznačeny fáborky. Délky tratí 1 – 3,5 km. 

Žáci 6. – 9. tříd budou uvolněni ze školy po 5. vyučovací hodině. 

Sraz:  ve 12:45 u školní družiny, odjezd vlakem ve 13:13 

Příjezd: vlakem do Smiřic v 16:46 (rozchod u vlakového nádraží ve Smiřicích) 

S sebou:  50,- Kč (pro členy DDM) 100,- Kč (pro nečleny), doklad totožnosti pro děti do 15 

let, sportovní oblečení na převlečení, svačinu, pití, pláštěnku a propisku 

Bližší informace Vám sdělí p. Tomasz Raszka, tel.: 604 655 437. Dozor na akci zajišťuje DDM. 

 

Zdravotní stav našeho dítěte umožňuje absolvovat tento závod.     

          podpis rodičů 
 

Odevzdejte nejpozději do úterý 10. května 2022 v DDM nebo panu uč. Karlu Zemkovi. 
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