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SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B 
KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

 
Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády 
školního roku 2013/2014 proběhne na půdě Ekologického centra Orlov, o.p.s. u Příbrami ve 
dnech 13. a 14. 5. 2014 pro kategorii A i B současně. 
 
PROGRAM:  

Po Út St

12. 5. 13. 5. 14. 5.

10:00 zahájení slavnostní vyhlášení výsledků

11:00 multimediální test znalostí odjezd

12:00 oběd

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00 večeře

19:00 možnost večeře

20:00 příjezd vzdálenějších účastníků

terénní práce, dopracování 

úkolů v učebně

večerní program – přednáška 

nebo noční exkurze
 

 

Výdaje na dopravu, bohužel nelze ze strany organizátorů proplatit. Výdaje na ubytování a stravu 
budou ze strany organizátorů hrazeny soutěžícím žákům (tedy ne pedagogickému doprovodu ani 
rodičům). Nejedná se o akci dotovanou MŠMT, ale pouze o realizaci loňského přání soutěžících 
uspořádat celostátní soutěžní klání vítězů krajských kol ZO. Ze strany Ekologického centra 
Orlov, o.p.s. je poskytnuta sleva na pobyt v maximální možné výši. 
 
 
DOPRAVA NA MÍSTO KONÁNÍ:  

Účastníci se na místo zahájení a z místa ukončení dopraví individuálně. Možnost dovozu 

z vlakového či autobusového nádraží Příbram organizátorem (nutné uvést tento požadavek do 

přihlášky). Dopravní náklady účastníků z počátečního a do koncového bodu jejich individuální cesty 

(místo bydliště – Orlov a zpět) nelze ze strany organizátorů proplatit.  
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UBYTOVÁNÍ:  

Nocleh je zajištěn v penzionu Orlov, Ekologického centra Orlov o.p.s. (bližší informace na 

www.penzion-orlov.cz). Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní 

sprchový kout a WC. Cena ubytování včetně snídaně je 300,- Kč/ osoba. Výdaje za ubytování 

budou ze strany organizátorů proplaceny soutěžícím žákům. 

 
STRAVOVÁNÍ:  

Pro účastníky je zajištěno celodenní stravování oběd a večeře. Cena celodenního stravování je 

200,- Kč/den/osoba (svačina, oběd, večeře + pití). Výdaje za ubytování budou ze strany 

organizátorů proplaceny soutěžícím žákům. 

Na terénní práci je vhodné si vzít plastovou 1,5 litrovou láhev s pitím.  

 
VYBAVENÍ: 

Co si musí každý účastník přivézt: 

� psací potřeby: propisovací tužka, tužka, guma, ořezávátko, pastelky (minimálně 6 barev) 

� blok/papír na psaní, 

� pevná podložka na psaní o velikosti A4 (pro práci v terénu), 

� kalkulačka, 

� pravítko, úhloměr, 

� zavazadlo na pobyt v terénu (batoh), 

� vhodný oděv a obuv do terénu – zejména pevná krytá obuv (ne sandály), ponožky, dlouhý 

rukáv, pláštěnka nebo nepromokavá bunda, 

� baterka (ruční svítilna) 

� hygienické potřeby, oblečení na spaní (ručník bude k dispozici) 

� přezůvky do ubytování, 

� průkaz zdravotní pojišťovny 

� vytištěné, vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní stav účastníka (viz 

níže). 
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Další nepovinné vybavení, které může usnadnit práci:  

� Turistická mapa Příbramska (např. Brdy a Rokycansko KČT 1 : 50 000, č. 34). 

V případě, že účastník užívá léky, doveze si je s sebou a informuje o této skutečnosti organizátora 

Soutěžního soustředění, pokud je nezbytné speciální dávkování či ohrožení zdraví v případě jejich 

neužití. 

 

KONTAKTY: 

Za Ekologické centrum Orlovo.p.s.: 

Luboš Gardoň (manažer Ekologického centra Orlov) 

tel.: +420 725 373 049, e-mail: gardon@eco-centrum.cz 

 

Na Soutěžním soustředění budou za organizátory ZO přítomni: 

Silvie R. Kučerová (organizační garant Zeměpisné olympiády pro Česko) 

tel.: +420 728 929 294, e-mail: silvie.kucerova@natur.cuni.cz 

Miroslav Šobr (soutěžní garant kategorie A Zeměpisné olympiády) 

Jan Hátle (soutěžní garant kategorie B Zeměpisné olympiády) 
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OSOBNÍ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA 
SOUTĚŽNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KRAJSKÉHO KOLA A / B ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2014 

 

(vyplněnou přihlášku zašlete do 5. 5. 2014 na silvie.kucerova@natur.cuni.cz) 
 
 
 
Příjmení: 
Jméno: 
Soutěžní kategorie: 
 
Způsob dopravy na místo (podtrhněte): 
 sám 
 s pedagogickým doprovodem (učitelem z mé školy) 
 se zákonným zástupcem (rodičem) 
 jiný způsob – vypište jaký: 

 
Mám zájem o stravu (podtrhněte): 

oběd  
večeře  
snídaně  
oběd   

 
Mám zájem o odvoz z nádraží v Příbrami (podtrhněte): 

vlakového 
autobusového 

 
Speciální potřeby a omezení: 
 
 
Podpis zákonného zástupce soutěžícího (stačí vypsat jméno a příjmení): 
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OSOBNÍ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPROVODU ÚČASTNÍKA 
SOUTĚŽNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KRAJSKÉHO KOLA A / B ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2014 

 

(vyplněnou přihlášku zašlete do 5. 5. 2014 na silvie.kucerova@natur.cuni.cz) 
 
 
 
Příjmení: 
Jméno: 
 
Mám zájem o stravu (podtrhněte): 

oběd  
večeře  
snídaně  
oběd   

 
Mám zájem o odvoz z nádraží v Příbrami (podtrhněte): 

vlakového 
autobusového 

 
Speciální potřeby a omezení: 
 
 
Podpis (stačí vypsat jméno a příjmení): 
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

 

Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu účastníka je 

....................................................................................................................................................(jméno) 

rodné číslo…...………………..., bydliště ............................................................................................  

schopen účastnit se Soutěžního soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola Zeměpisné olympiády 

2014. 
 

Současně prohlašuji, že účastník 

– nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmy) 

– a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na soustředění nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním 
onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom právních 

následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 

V………………………………………….. dne .............................................................................................  

        Toto prohlášení nesmí být starší než jeden den. 
 
 

Podpis rodičů (zákonných zástupců): ........................................................................................  
 

 
 

ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA 

 

Jméno: ……………………..............……….........………..................………..rok narození: .................................................................  

Alergie (hlavně na jídlo):……………………………....................……………..................................…. (na co + způsob léčby) 

 .............................................................................................. ……………………………………………………………………………………… 

Trvale užívá tyto léky (nezapomenout je s sebou): ...............................................................................................................  

Zdravotní problémy: ...........................................................................................................................................................................  

Dieta, jiná stravovací omezení: …………………………………………………………………...................................................……. 

Jiná omezení: (epilepsie apod.) ................................................................................................................................................... 

 

 

Datum:…………………....……..Podpis rodičů (zákonných zástupců)::  ................................... ........................ 

 


