Organizační pokyny k účasti na Letní škole
Následující informace jsou určeny zájemcům a jejich rodičům o účast na Letní škole
2022 – Malé

Svatoňovice.

Letní škola je 15–ti denní prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro mladé členy
SH ČMS ve věku od 15–ti do 18–ti let (v době konání LŠI nesmí dosáhnout 19–ti let), kteří v budoucnu
uvažují o práci instruktorů družstev mladých hasičů.
PŘIHLÁŠKY:
Přihlášení je možné pouze elektronicky na webu https://mladez.dh.cz.
Po vyplnění přihlašovacího formuláře bude na zadaný e-mail doručena vyplněná přihláška ve
formátu pdf, kterou podepíšete, necháte potvrdit SDH a naskenovanou zašlete e-mailem na adresu
pepa.orgonik@dh.cz (do 5 pracovních dnů).
Seznam přihlášených bude dostupný na webových stránkách.
Účastnický poplatek:
3 500 Kč
Způsob platby:
Údaje pro provedení platby budou zaslány přihlášeným a potvrzeným účastníkům.
Místo konání:
Střední odborné školy ochrany osob a majetku, Malé Svatoňovice
Nástup účastníků: 31. 7. 2022, 10:00 - 10:30 hod. - první poskytnutá strava bude oběd
Odjezd: 13. 8. 2022 cca v 10:00 hod.
Doprava: na vlastní náklady
Vlakem do Malých Svatoňovic (okres Trutnov) – dále pěšky do areálu Střední odborné školy ochrany
osob a majetku.
Dokumenty:
Účastník předloží při nástupu členský průkaz SH ČSM, průkaz zdravotního pojištění a osvědčení o již
získané kvalifikaci vedoucího mládeže, pokud nějakou má.

Předložení výše uvedených dokumentů je základní podmínkou účasti na Letní škole!

Nezbytné vybavení jednotlivce:
A:









psací potřeby včetně pastelek a zvýrazňovačů, obyčejné tužky, gumy, pravítka a jednoho papírového úhloměru
poznámkový sešit na přednášky!!!!!!!!!!!
textilní fix – 1x černý
nůžky
větší svíčka (bílá, cca 20 cm, průměr 1,5 – 2 cm) - 1x
šití
1 x bílé bavlněné tričko (nové, na batiku apod.) – nutné

B:
celta, autoplachta apod.!!!!!!!!!
pevný igelit (cca 2x1 m) – pod karimatku!!!!!!!!!!!
spací pytel – vhodný k přenocování 1 - 2x v přírodě!!!!!!!!!
podložka – karimatka!!!!!!!!!!
kapesní nůž
ešus!!!!!!!!!!
lžíce!!!!!!!!!!
hrnek!!!!!!!!
pláštěnka!!!!!!!!!!
svítilna (např. čelová)
klubíčko provázku (umělého nebo přírodního)
uzlovačka (2-4 m, průměr cca 6 mm)
šátek (cca 50 x 50 cm)
vhodný batoh – min. 50 l, součástí LŠI jsou tzv. polní dny. Jedná se o 2–3 dny strávené v přírodě. K přepravě
věcí na přenocování je nezbytné mít dostatečně velký a delšímu pochodu vyhovující batoh!!!!!!!!
 doporučená výbava: flash disk pro stažení fotek a materiálů v elektronické podobě
C:
 pracovní stejnokroj (PS II – tmavě modrý nebo modré maskáče)
 ochranná přilba k provedení disciplín hry Plamen nebo dorostu
 BUZOLA
 kožený opasek (min. 5 cm široký)
 turistická kotníková obuv
 sportovní oblečení a obuv (min. 1 x triko s dlouhým rukávem, elastické kalhoty, …)
 domácí obuv!!!!!!!!!!!!
 pokrývka hlavy
 sluneční brýle
 plavky
 věci osobní hygieny
 kapesníky
D:
 Směrnici hry Plamen, planost od 1. 9. 2016 (modrá)
 Směrnici pro celoroční činnost dorostu s výkladem, platnost od 1. 9. 2007, včetně dodatků
 Průvodce plněním odznaků odbornosti
 Průvodce plněním odznaků specializací
E:
 hudební nástroj
















 společenský oděv a obuv na závěrečný slavnostní večer!!!!!!
F:






občanský průkaz
průkaz člena SH ČMS
průkaz zdravotní pojišťovny
osvědčení o již získané kvalifikaci
V případě pravidelného užívání léků nezapomeňte vzít s sebou dostatečnou zásobu!

Cenné věci na vlastní nebezpečí (mob. telefony, notebooky, apod.)

