
     RESCUE MARATHON XI. 
Kostelec u Heřmanova Městce, 16. – 18. 4. 2021 

7. MS OS ČČK Praha 1, Hellichova 11b/632, Praha 1 
IČ: 75095343 

 
  

 

Vážení a milí oslovení, 
tímto vás zveme na již JEDENÁCTÝ ročník  

zdravotnického cvičení 

 

 

16. – 18. 4. 2021 
 

Místo konání: Kostelec u Heřmanova Městce (49.9201961° N, 15.6531461° E) 

Cena: Pro vás, figuranty, je akce zdarma. Zajistíme vám pitný režim a stravu 3× denně, 

také prostory na odložení osobních věcí a případný spánek. V objektu bude zajištěno hy-
gienické zázemí. 

Přihlašování: 
- Všichni figuranti musí být starší 15 let, účastníci od 15 do 18 let musí mít vyplněné 

a zákonným zástupcem podepsané Prohlášení (součást tohoto dokumentu); 

- Mladší figuranti se mohou zúčastnit pouze spolu s rodičem, který se o ně během akce 
postará; 

- Pokud za vás přihlášku nevyplňuje tým, pošlete nám ji samostatně na email 
ivana.liskova@cckpraha1.cz nejlépe do 28. 2. 2021; 

- Pokud jedete samostatně, napište, s kým chcete být na stanovišti (pokusíme se vám 
vyhovět). 

S sebou: Spacák, karimatku (pod sebe na stanoviště a na spaní), teplejší oblečení, 

ešus/misku, hrneček a lžíci, pevnější obuv, pokrývku hlavy, lahve na pití, čelovku nebo 
baterku, osobní věci, doklady, též doporučujeme termosku a energeticky výživné svačinky 
(sušenky, čokolády apod.), něco na čtení nebo pro zábavu na stanoviště (mezi jednotli-
vými týmy budou dvacetiminutové prostoje). Dále oblečení, které se může zničit.  
 

 
Základní informace:  

 Jedná se o okruh několika kilometrů, na kterém bude umístěno celkem 10 stano-
višť. Na každém stanovišti budou organizátoři a několik figurantů (např. stano-
viště Autonehoda, Horolezci apod.)  

 Celá akce bude trvat asi 40 hodin (příjezd v pátek do 17.00, odjezd v neděli v cca 
12.00). 

 Týmů bude celkem 20, složených ze 4 nebo 5 členů Červeného kříže z České a Slo-
venské republiky, z členů Sborů dobrovolných hasičů z České republiky a týmů slo-
žených z policistů. 
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 Více informací pošleme přihlášeným figurantům na uvedený e-mail, až bude kon-
cepce cvičení kompletní. Přesný program bude pro všechny účastníky cvičení uta-
jen až do zahájení akce. Přímo na akci bude informační schůzka pro figuranty, na 
které se dozvíte vše o své roli a dalších nezbytnostech. 

 V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail:  

ivana.liskova@cckpraha1.cz nebo na telefonních číslech organizátorů: 

Ondřej Dostál 724087706 

Ivana Lišková 778548696 

Martina Chasáková 608108660 

 

 

 

 

Na účast a úspěšnou akci se těší 
Organizační tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZÁŽITEK NEMUSÍ BÝT POZITIVNÍ, HLAVNĚ, KDYŽ JE SILNÝ.“ 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA CVIČENÍ RESCUE MARATHON 

(16. – 18. 4. 2021, Kostelec u Heřmanova Městce) 
 

Závazně se přihlašuji na cvičení Rescue Marathon jako figurant: 

Jméno a příjmení:                                                                        Datum narození: 

Bydliště:  

E-mail:                                                                                             Mobilní telefon: 

  

Předpokládaný příjezd v: 

 

 

V ...................................... dne: .....................   Podpis: 
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PROHLÁŠENÍ PRO MLADŠÍ 18 LET 
na cvičení Rescue Marathon XI., 16. – 18. 4. 2021 

 

Údaje o účastníkovi 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Bydliště: 

Telefon:       Email: 

 

Kontakt na zákonného zástupce 

Jméno matky:      

Telefon:       Email: 

Jméno otce: 

Telefon:       Email: 

Jiný zástupce: 

Telefon:       Email: 

 

Prohlášení zákonného zástupce 

Svým podpisem stvrzuji souhlas s účastí svého dítěte na cvičení Rescue Marathon XI., které 

se koná ve dnech 16. – 18. 4. 2021 v Kostelci u Heřmanova Městce. 

Po celou dobu akce (tj. i po dobu cesty tam a zpět) přebírám za své dítě plnou odpovědnost. 

V ………………………. Dne ………………………… 

…………………………………………………….. 

Podpis zákonného zástupce 


