
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

Outdoorý oddíl  

 

Ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat outdoorový oddíl. 

 

Letos bude outdoorový oddíl probíhat formou jednodenních či víkendových výletů a výprav, nebudou 

pravidelné oddílové schůzky.  

 

Co děti čeká: oddíl je zaměřený na pobyt v přírodě, bushcraftové (zálesácké) a outdoorové aktivity, 

military a survival. Děti se budou učit, jak se v přírodě bezpečně chovat, jak si postavit přístřešek, jak se 

ošetřit, jak si obstarat vodu, rozdělat oheň atp. Součástí oddílu budou také military aktivitu typu paintball, 

lasergame, NERF, střelba ze vzduchovky, luků, kuše a dalších zbraní.  

 

Pro koho je kroužek určený: pro děti ze čtvrtých až devátých tříd 

 

Cena: 0 Kč/pololetí – pro ty již na oddíl chodí, platit budou pouze víkendové akce 

          400 Kč/rok – noví zájemci, zápisné je na pokrytí nákladů na vybavení KPZ 

Platba je splatná do 31. 11. 2019 

Platba je možná hotově nebo na účet 1027473785/6100 

 

Více informací: Roman Kotlín  605 757 026  roman@lagunino.cz 
 

Vyplněnou spodní část přihlášky prosím přineste na jiný náš kroužek, na který dítě dochází, případně na 

první outdoorovou akci 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outdoorový oddíl 2019/2020 

 

Jméno dítěte: ………………………………………… …………………………………………… Rodné číslo: ……………………………………………… 

 

Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon na rodiče: ………………………………………………………… Email na rodiče: ……………………………………………………………… 

 

Velikost trička: 

Zdravotní omezení dítěte:  

  

 

 

Datum: ……………………………..   Podpis zákonného zástupce: ………………………………………… 

 

mailto:roman@lagunino.cz


Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

Outdoorý oddíl  

 

Ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat outdoorový oddíl. 

 

Letos bude outdoorový oddíl probíhat formou jednodenních či víkendových výletů a výprav, nebudou 

pravidelné oddílové schůzky.  

 

Co děti čeká: oddíl je zaměřený na pobyt v přírodě, bushcraftové (zálesácké) a outdoorové aktivity, 

military a survival. Děti se budou učit, jak se v přírodě bezpečně chovat, jak si postavit přístřešek, jak se 

ošetřit, jak si obstarat vodu, rozdělat oheň atp. Součástí oddílu budou také military aktivitu typu paintball, 

lasergame, NERF, střelba ze vzduchovky, luků, kuše a dalších zbraní.  

 

Pro koho je kroužek určený: pro děti ze čtvrtých až devátých tříd 

 

Cena: 0 Kč/pololetí – pro ty již na oddíl chodí, platit budou pouze víkendové akce 

          400 Kč/rok – noví zájemci, zápisné je na pokrytí nákladů na vybavení KPZ 

Platba je splatná do 31. 11. 2019 

Platba je možná hotově nebo na účet 1027473785/6100 

 

Více informací: Roman Kotlín  605 757 026  roman@lagunino.cz 
 

Vyplněnou spodní část přihlášky prosím přineste na jiný náš kroužek, na který dítě dochází, případně na 

první outdoorovou akci 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outdoorový oddíl 2019/2020 

 

Jméno dítěte: ………………………………………… …………………………………………… Rodné číslo: ……………………………………………… 

 

Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon na rodiče: ………………………………………………………… Email na rodiče: ……………………………………………………………… 

 

Velikost trička: 

Zdravotní omezení dítěte:  

  

 

 

Datum: ……………………………..   Podpis zákonného zástupce: ………………………………………… 

mailto:roman@lagunino.cz

