
Dům dětí a mládeže Smiřice 
PPaallaacckkééhhoo  220055,,  tteell..  449955  442222  881166,,  wwwwww..ddddmmssmmiirriiccee..cczz  

ppřřiipprraavviill  pprroo  dděěttii  ii  rrooddiiččee  aakkccii  

ZZÁÁJJEEZZDD  ddoo  PPOOLLSSKKAA  
Závod v běhu Minisetka 

Kdy:  v pátek 27. května 2022 

Kde:  stadion sportowy w Boguszowie-Gorcach 

Sraz:  u ZŠ Smiřice v 7:15 hodin 

Odjezd: autobusem v 7:30 hodin 

Příjezd: k ZŠ Smiřice cca v 18:00 hodin 

Cena: 100,- Kč (pro členy DDM), 200,- Kč (ostatní) 

S sebou: doklad totožnosti dítěte (pas)!!!, sportovní 

oblečení, boty na běhání, svačinu, pití, kartičku 

zdravotní pojišťovny 

Již po sedmé je pořádán i závod pro rodiče, babičky a dědečky. 

Děti i rodiče budou mít cestovní pojištění na zahraniční výlet. 

Oběd bude zajištěn po závodech. 

Více informací k akcím získáte na tel. 604 655 437 (p. Raszka) 

PŘIHLÁŠKA – MINISETKA  

Jméno, příjmení: _____________________ Rodné číslo:___________ 

Adresa:___________________________________ Telefon:___________ 

Zdravotní stav našeho dítěte umožňuje absolvovat tento závod. 

Datum a podpis rodičů:______________________________________ 

Dítě může po akci odejít samo domů:    

Dítě si po akci vyzvedne zákonný zástupce:    

Přihlášku odevzdávejte v DDM Smiřice do úterý 

24. 5. 2022 do 16.00 hodin 
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