
Nazdar, 

ještě jednou přijmi gratulaci k vítězství Tvé družiny v krajském kole ZVaS a postupu do kola 

celostátního. Srdečně vás zveme k objevování El Dorado v Kostelci nad Černými lesy a jeho okolí 

od pátku 21. do neděle 23. 9. 2018. Předpokládáme, že polovinu mapy jste už dávno obdrželi 

poštou a její druhou část jste si zajistili od hlídky, se kterou budete sdílet nocleh v jedné ze tříd ZŠ 

Kostelec nad Černými lesy a s níž budete také v nejbližším kontaktu. Pokud jste druhou polovinu 

mapy ještě nezískali, učiňte tak, prosím, co nejdříve. Při prezenci musíte mít mapu kompletní! 

Aby byl průběh celého víkendu co možná nejhladší, prosíme ještě o zaslání následujících informací: 

1) jmenný seznam členů soutěžní hlídky (včetně jejího názvu a názvu střediska) a doprovodu, 

2) jak do KNČL přijedete (veřejnou dopravou, resp. automobily pro zajištění parkovacích míst – 

maximálně 2 na jednu hlídku!) a v kolik hodin příjezd plánujete (všechny hlídky musí dorazit 

tak, aby registrace a ubytování proběhlo nejpozději do 18:00 hod.), 

3) při prezenci budete v hotovosti hradit účastnický poplatek (startovné) ve výši 2.500,- Kč za 

hlídku včetně 2 členů doprovodu (alespoň jeden z členů doprovodu musí být plnoletý – bude 

doprovázet sesterskou hlídku na trati, druhého člena doprovodu využijeme v případě potřeby 

jako dozor u doprovodného programu nebo na stanovištích), 

4) nezapomeňte si s sebou vzít, prosím, přezůvky, ešus, lžíci, hrneček a lahvičku na pití, můžete si 

vzít i vlastní stan jako zázemí v prostoru startu a cíle závodu, 

5) trasa závodu vede většinou po lesních cestách => je potřeba mít pevnou obuv (!), 

6) informace ke stravování (nejpozději do 6. 9. 2018) – je-li v družině někdo se stravovacími 

výjimkami + jakými (Celiakie, Diabetes mellitus, vegetarián, potravinové alergie, …), 

abychom mohli zajistit adekvátní stravu dle našich možností; stravování je zajištěno od sobotní 

snídaně do nedělního oběda (formou balíčku na cestu domů),  

7) informace o zdravotním stavu – je-li v družině někdo se zdravotní anomálií + jakou (alergie, 

Diabetes mellitus, snížená srážlivost krve, …) – prosíme konkrétně kdo, co – informace pro 

zdravotníky (nejpozději do 6. 9. 2018), 

8) jednou z doprovodných aktivit bude výroba placek – chcete-li si vyrobit vlastní „placky“ 

prosím o zaslání (nejpozději do 6. 9. 2018) vašeho loga střediska, oddílového či družinového 

znaku v dostatečném rozlišení, abychom je mohli pro vás přichystat (jde o kruhy velikosti 4,9 

cm, z nichž je ve výsledku vidět pouze středová část o průměru 3,7 cm). 

 

Další informace je určena pouze pro vedoucí, nikoliv pro hlídku! 

 Při zahájení a zakončení závodu budeme ……………………………………… 

TATO INFORMACE BYLA PRO ONLINE VERZI VYMAZÁNA. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktujte přímo mě, nebo někoho z realizačního týmu 

(https://eldorado.skauting.cz/kontakty/): 

koordinátor projektu: Stanislav Hrnčíř – Šakal, sakal@skaut-kostelec.cz, 603 978 932 

ubytování, registrace: Michaela Kuželová – Rosami, rosami@skaut-kostelec.cz, 606 425 246 

hospodář, stravování: Kateřina Hejduková – Katka, katka@skaut-kostelec.cz, 725 103 648 

 

Za středisko Datel Kostelec nad Černými lesy zdraví a těší se na vás 

Stanislav Hrnčíř – Šakal 

https://eldorado.skauting.cz/kontakty/

