PROPOZICE
Název akce: Malý rybář
Pořádající organizace: Arpitha z.s.

Místo konání: areál NA KOPCI, Podolí, rybolov: Mariánské údolí
Cena: 2800,-Kč
Č.ú.: KB: 115-79710207/0100.
Do poznámky uveďte jméno účastníka/termín/akce např.: Jan Nový, 9.-13.7. rybář
Platební podmínky: Záloha ve výši 50% celkové částky do 30.4. aktuálního roku konání akce.
Doplatek: 14 dnů před nástupem na turnus, po dohodě lze i hotově při nástupu.
Záloha: Pokud dojde k odhlášení účastníka do 15.5., je záloha ponížena o 500 Kč a vrácena.
V případě odhlášení v pozdějším termínu je storno poplatek v plné výši uhrazené zálohy. V případě, že máte
za sebe náhradníka, storno se neuplatňuje. Pokud náhradníka nemáte, je pořadatel akce oprávněn
ponechat si zaplacenou zálohu jako storno poplatek.
Program: Změna pořadí programu v případě deštivého počasí.
7:00 - předání dítěte v areálu Arpitha v Podolí. Přesun dle počasí na kolech, autobusem. Možnost předat
děti v Mariánském údolí na konečné autobusu v 7:20, nutno hlásit předem. V ranních a dopoledních
hodinách výuka a chytání ryb s instruktorem na „jedničce“ v Mariánském údolí. Snídaně a svačina u vody .
Oběd v klubovně ve stáji, polední klid
Odpolední program v areálu v Podolí (teorie, údržba rybářského vybavení, zpracování ryb, hry, jízda na
koni), svačina
V případě vhodného počasí jednodenní cyklovýlet, s rybolovem na horním rybníku, objevování přírody,
tůněk, vzdálenost dle úrovně malých cyklistů.
15:45 - předání dětí rodičům (nejpozději lze po domluvě v 16:00h)
Strava: oběd a pitný režim po celý den)
S sebou (vlastní): snídaně a svačina, uzavíratelná láhev s pitím, v průběhu dne ji doplňujeme.
Dle vlastního uvážení malé kapesné na zmrzlinu apod. (bufet Pod borovicemi)

Doporučujeme rodičům dítě ráno „narepelentovat“, především proti klíšťatům z trávy,
Nezapomeňte na nohy a boty. Minulé roky nebyla klíšťata, ale to bylo především suchým počasím.
Vybavení účastníka:
Rybářský lístek (pokud nemá, je třeba předem nahlásit), rybářskou výbavu (pokud vlastní).
Batoh s výbavou, se kterým je dítě schopno jet na kole! Tak aby mu nepadal na stranu a nezavazel. Malou
lehkou stoličku na sezení (lze koupit za 99,-Kč, mívá u Lídl, Kaufland apod)
Pro děti bez rybářského vybavení: budou k mít dispozici biče, seznámí se i s klasickým rybářským prutem,
navijákem, učí se nahazovat – prosím o informaci předem o Vaší výbavě.
Plavky – pouze ke smočení, v rybníku neplaveme.
Pevnou obuv, klobouk nebo čepici proti slunci. Pláštěnku, gumáky a náhradní oblečení (déšť, ochlazení ..)
Věci lze ponechat ve vlastní podepsané krabici po dobu tábora v klubovně v regálku k tomu

určeném . Tašku nedoporučujeme!

Seřízené! kolo, ochranná helma na kolo. (Po dohodě lze nechat v areálu přes noc)
Sprej proti komárům a klíšťatům, opalovací krém
Potvrzení o bezinfekčnosti, ofocenou průkazku zdravotní pojišťovny.
Léky pro pravidelné užívání v označené obálce

Originál přihlášky s podpisy, doplatek ceny, pokud nebyla uhrazena plná cena.
Pokud budete mít dotazy, volejte, pište, viz kontakt (rovněž o tipy ohl. výbavy)
Kontakt: Martina Hasoňová, mail: martina.vh@centrum.cz, tel.: 608862580
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