Výjezd IK – Smrčná nad Sázavou
18. – 20. 6. 2021
 sraz k odjezdu 18. 6. 2021 v 17:00 v hale hlavního vlakového nádraží ČD Jihlava, odjezd 17:37
 společný příjezd 20. 6. 2021 v 15:36 na hlavní vlakové nádraží ČD Jihlava
 přihlášky nejpozději do středy 16. 6. 2021 do 12:00 přes klientské centrum systému Domeček
http://www.ddmjihlava.cz/program-akci/1130-rezervace-vyjezd-ik-18-20-6-smrcna
 v případě odlišného příjezdu a odjezdu specifikovat čas do poznámky k přihlášce
 účastnický poplatek za účast na celé akci 380 Kč (doprava (pokud účastníci mají, berou si s sebou potvrzení o
studiu, studentskou kartu a podobně), strava, energie, pojištění, program) – POZOR od září 2019 předem
převodem na účet dle instrukcí ve schválené přihlášce z klientského centra!
 s sebou: respirátor, spacák, hygienu, nepromokavou obuv a bundu, oblečení dle počasí, šátek, baterku - vše
zabaleno do pohodlného zavazadla (ÚČASTNÍCI JEJ BUDOU NOSIT PŘI VLAKOVÝCH PŘESTUPECH A TERÉNEM
OD VLAKU K ZÁKLADNĚ)
 ubytování: v chatkách, zděných budovách
 strava - jídelníček na tento víkend obsahuje lepek a laktózu ve svačinách a snídaních, pokud máte tuto
potravinovou intoleranci, prosíme, vezměte si svačiny/snídaně svoje a v předpisech vyberte platbu bez snídaní a
svačin
 víkend se řídí pravidly vypsanými na další straně
 další informace u vedoucího kroužku Ondřeje Větrovce – ondra.vetrovec@gmail.com, tel. 777989471

Těšíme se na vás na výjezdu – vaši vedoucí táborů a IK!

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!
Před nástupem na výjezd - ať už před společným odjezdem nebo při nástupu na táborové základně
je třeba doložit bezinfekčnost:
- potvrzením o negativním antigen testování nejdéle 72 hodin před nástupem nebo čestným
prohlášením o absolvování negativního antigen testování ve škole či prostřednictvím samotestu
také nejdéle 72 hodin před nástupem
- potvrzením o negativním PCR testování nejdéle 7 dnů před nástupem
- potvrzením o prodělání onemocnění covid nejdéle 180 dnů před nástupem
- potvrzením o absolvování očkování minimálně 22 dnů od první dávky, nejdéle 9 měsíců od první
dávky nebo o absolvování druhé dávky
Konání víkendové akce DDM Jihlava se řídí platnými epidemiologickými nařízeními Ministerstva
zdravotnictví aktuálně platnými od 8. června 2021. Pokud by došlo k jejich změně, mění se i naše
podmínky konání. V tom případě budete kontaktování včas mailem.

