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

Jánské Koupele.
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. U všech ostatních vážných zájemců v jiné věkové
relaci je nutná telefonická dohoda – Jitka Fabianová (724 761 977).
Povinností každého zájemce o LŠ je zaslání závazné přihlášky a uhrazení
účastnického poplatku nejpozději do 30. 5. 2019 na adresu: Kancelář SH ČMS, Římská 45,
Praha 2, 121 07.
Účastnický poplatek: 3000 Kč
PŘIHLÁŠKY:
Přihlášení je možné pouze elektronicky: http://bit.ly/lsi-2019
Po vyplnění přihlašovacího formuláře bude na zadaný e-mail doručena vyplněná přihláška, tu
v případě potřeby doplňte (zejména údaje o zdravotním stavu…), podepište a zašlete na výše
uvedenou adresu.
Seznam přihlášených bude dostupný na webových stránkách.
Účastníci, kteří zašlou závaznou přihlášku, avšak neuhradí účastnický poplatek v řádném
termínu, nebudou do LŠ zařazeni!
Způsob platby:
a) poštovní poukázkou na adresu: OSH Vyškov, Žižkova 7, Vyškov 682 01, do zprávy pro příjemce
napište: „Poplatek za LŠ + Vaše jméno a příjmení“
b) bankovním převodem na číslo účtu 2401142885 / 2010 Fio banka, a. s., jako variabilní symbol
uvádějte datum narození ve formátu DDMMRRR (např. 30062012).
! FOTOKOPII DOKLADU O PLATBĚ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PŘI NÁSTUPU NA LŠI !
Nástup účastníků: 27. 7. 2019 mezi 13:00 – 14:00 hodinou - bude zajištěna večeře
Odjezd: 10. 8. 2019 cca v 10:00 hod.
Doprava: na vlastní náklady
1. Vlakem do Suchdola nad Odrou, přestup na vlak do Vítkova, z Vítkova autobusem do Jánských
Koupelí (směr Melč).
2. Autobusem do Opavy, z Opavy autobusem do Vítkova a z Vítkova autobusem do Jánských
Koupelí (směr Melč).
Dokumenty:
Všichni účastníci předloží při nástupu doklad o zaplacení (ústřižek složenky nebo kopii výpisu
z účtu v případě platby bankovním převodem), průkaz člena SDH, doklad o zdravotním pojištění
(kartičku zdravotní pojišťovny), osvědčení o již získané kvalifikaci.

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

Nezbytné vybavení jednotlivce:

oblečení a obuv:












pracovní stejnokroj PS II (kalhoty, blůza, šedé triko s krátkým rukávem)
černá obuv k PS II (polobotky, botasky)
sportovní oblečení a obuv + oděv pro plnění disciplín hry PLAMEN (dlouhé nohavice a dlouhý rukáv)
přezůvky
pokrývka hlavy
spodní prádlo, ponožky
teplé oblečení, případně termoprádlo (součástí letní školy je i přenocování v lese)
plavky
věci osobní hygieny
ochranná přilba k provedení disciplín hry Plamen nebo dorostu
společenský oděv a obuv LŠ je ukončena závěrečným „maturitním“ plesem

přežití v přírodě:















batoh, krosna min. 50L (10km pochod)
pohorky-pevná obuv (10km pochod)
pláštěnka
spací pytel – použitelný minimálně od 5°C
karimatka
vojenská celta cca 180x180cm, nebo plachta s oky cca 300x300cm
buzola
kapesní nůž
ešus
lžíce
hrnek
baterka, čelovka
motouz (provázek)
uzlovačka-lano k vázání uzlů (cca 2metry 8-11mm)

doklady:







občanský průkaz
průkaz člena SH ČMS
průkaz zdravotní pojišťovny
potvrzení o platbě (ústřižek složenky nebo kopii bankovního výpisu)
osvědčení o již získané kvalifikaci
v případě pravidelného užívání léků nezapomeňte vzít sebou dostatečnou zásobu!

dokumenty:









Směrnici hry Plamen, planost od 1. 9. 2016
Směrnici pro celoroční činnost dorostu s výkladem, platnost od 1. 9. 2007, včetně všech platných dodatků
Učební texty pro vedoucí a instruktory – rok vydání 2008
Průvodce plněním odznaků odborností
Průvodce plněním odznaků specializací
Rádce vedoucího MH
Statut odborných rad mládeže a Směrnici pro činnost kolektivů MH z roku 2012
většinu dokumentů možno stáhnout na www.dh.cz v dokumentech úseku mládeže

ostatní:










propisky, obyčejná tužka a guma
zvýrazňovače
pravítko a jeden papírový úhloměr
poznámkový sešit na přednášky
nůžky
svíčka do ruky cca 15cm (ne v kelímku)
šití
hudební nástroj, pokud na nějaký hraješ
doporučená výbava: flash disk pro stažení fotek a materiálů v elektronické podobě

