Vosí modelářské soustředění 2018
Pořádá Aeroklub Staňkov ve spolupráci s LMK Holýšov p.s.
Kalendářní číslo akce 887.
Sponzor:
Termín konání:
Místo konání:
Vedoucí soustředění:
Zástupce vedoucího:
Zdravotník:
Cena za jednoho účastníka:

Město Staňkov a LMK Holýšov p.s.
13. 8. až 18. 8. 2018
Letiště Aeroklubu Staňkov
Lubomír Oulík, Dušan Ibehej
Renáta Ibehejová
Martina Oulíková
1 300 Kč.

Ubytování:

Zděná budova Aeroklubu Staňkov. Společný pokoj s palandami.
Sociální zařízení v budově (koupelna, WC), vybavená kuchyňka se
společenskou místností, dílna.

Program soustředění:

Seznámení s pravidly a řádem na letišti Aeroklubu Staňkov a letovým
provozem,
Stavba modelu jednoduchého házedla se soutěží,
Létání a trénink s již vyrobenými letadly na ploše letiště Aeroklubu
Staňkov - podle povětrnostních podmínek,
Zdokonalování techniky létání s RC VOSOU,
Pěší výlet po okolí,
Společenské hry
Součástí areálu je i menší bazén k osvěžení při teplém počasí.

Stravování :

5x denně (oběd bude zajištěn vývařovnou v AGRO
Staňkov)

Den nástupu:

Sraz účastníků v pondělí 13. 8. 2018 v 8:30 hod. před modelářskou
dílnou v Holýšově - Tovární 115, odjezd do Staňkova v 8:45 hod.
Nebo rodiče mohou děti přivést i přímo na letiště ve Staňkově, v 9:00 hod.

Denní rozvrh:

Budíček v 7:30 hod., rozcvička,
Snídaně v 8:15 hod.,
Práce v dílně nebo tréninkové lety v 9:00 až 11:30 hod. (Dle počasí)
Svačina v 10:30 hod.
Polední přestávka s obědem 11:30 až 13.30 hod.
Práce v dílně nebo polétání na ploše letiště 13:30 až 18:00 hod. (Dle
počasí)
Druhá svačina v 16:00 hod.
Večeře 18:30 až 19:00 hod.
Odpočinková, společná aktivita a hry, 19:00 až 21:30 hod.
Večerka v 22:00 hod.

Rozvrh bude vždy přizpůsoben počasí a společné domluvě účastníků soustředění!!!
Co s sebou:

Oblečení podle počasí na 6 dní pobytu, sportovní obuv a přezůvky,
spací pytel, polštářek na spaní, hygienické potřeby, pláštěnka, plavky,
pokrývka hlavy, alespoň 2 ručníky, krém na opalování, vhodný
repelent, sluneční brýle, malý batůžek nebo ledvinku, sešit a tužku, kartičku
zdravotního pojištění, vhodné kapesné, časopis nebo knihu na čtení a ostatní
věci podle osobní potřeby.
Kdo vlastní hotový model letadla, vezme jej s sebou.

Každý účastník před nástupem na soustředění odevzdá zdravotníkovi (Pí. Martina Oulíková) potvrzení o jeho
zdravotním stavu, podepsané rodiči. V případě, že účastník užívá jakékoli léky, je nutné napsat jejich název, režim
užívání a léky vzít s sebou. Rodiče do potvrzení uvedou i informace o dietě či jiném omezení při aktivitách.
Na soustředění se mohou přihlásit i žáci, kteří nejsou členy modelářského klubu. Zájemci se mohou informovat do
25. 6. 2018 na tel. č.: 722498803
Podmínkou bude zapojení se do každodenní činnosti na soustředění.

