
Co opravdu vydržím?
Kolik kilometrů jsem schopen ujít?  
Najdu cestu zpět?…….

Pokud chceš znát odpovědi na tyto otázky neváhej a přijeď… 

KAM? Železné hory, Seč u Chrudimi.

KDY? 23.-25.10.2009

PROČ? Vyzkoušíš si orientaci v neznámém terénu, podle mapy.
Tvým úkolem bude v časovém limitu pěšky navštívit co nejvíce různě, dle obtížnosti, 
obodovaných  kontrol(vyznačených v mapě) a nasbírat tak co nejvíce bodů. Ty sám si zvolíš 
pořadí a počet kontrol které navštívíš…a uvidíš, že tvé plány se pak můžou velmi lišit od 
skutečnosti…
A v neposlední řadě poznáš krásný kus podzimně naladěné přírody…

Povinné vybavení: čelovka/baterka, náhradní baterie, nabitý mobil, peníze (100-200Kč)

Doporučené vybavení: Oblečení pro celodenní pohyb v přírodě s přihlédnutím k aktuální 
předpovědi počasí-dobré prošlápnuté boty, dlouhé kalhoty, mikina, triko, funkční prádlo, 
bunda, náhradní ponožky, malý batoh, jídlo na celých 24h, láhev s pitím, busola…dle 
vlastního uvážení propriety na spaní.(hint: spacák je těžkej a spaní zdržuje)

Jinak si spacák samozřejmě vezměte pro odpočinek v cíli…

Zázemí:
Místem startu a cíle bude chata v blízkosti přehradní nádrže Seč. 
Po návratu Vás tedy bude čekat vytopené(nikoliv vodou) místo k odpočinku a samozřejmě i 
něco teplého a dobrého do žaludku.
Pro případ nouze bude po celou dobu připraven automobil s řidičem na telefonu.

Trať a týmy:
Délka trati se bude individuálně lišit, maximálně však 100km
Je možné si vybrat kategorii 12 nebo 24 hodin
Trať je možno absolvovat sólo nebo ve dvojici
!Na tuto akci zveme též rodiče a ostatní zájemce!

Předpokládaný odjezd: busem Pá z aut.nádr. 19:15 do Seče, návrat Ne ve 13:00 do Pce.
Sledujte oddílový web, kvůli změnám a upřesněním. Dotazy směřuj na Cigyho.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyjádření a souhlas rodičů.

Vážení rodiče,
prosíme o Vaše vyjádření k této akci, kterou si skauti z našich návrhů vybrali.
Souhlasím s tím, aby se můj syn…………………………………………zúčastnil této akce s tím,  
že ji může absolvovat jednotlivě – ve dvojici – ve větší skupině. Souhlasím s účastí syna s 
délkou akce na 12,5 – 25 hodin.
                                                                                                     
Děkuji                                                                                      ……………………………………
za 4.oddíl                                                                                                podpis
Jan Císař, Petr Fiala


