
Lagunino, z. s.          Příloha č. 3 Směrnice Výboru č. 03/2018 
IČ: 07501935 

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

 

Gladiator Kids Race Josefov 

25.  1. 2020 
 

Gladiátorská sezóna 2020 začíná jako vždy v Josefově. Čeká nás první závod série Triumphalis  a 

Triumphalis Winter.  

 

Akce je vhodná jak pro ostřílené gladiátory a gladiátorky, tak pro ty, co chtějí začít v novém roce  

 

Sraz: sobota 25. 1. 2020 v 6:00 u klubovny 

 

Návrat: sobota 25. 1. 2020 mezi 18-19 hodinou (děti rozvezeme domů) 

 

Cena: 450 Kč (v ceně doprava, startovné, pojištění, oběd, režie)  

     

Co nás čeká: překážkový závod Gladiator Winter Kids Race v pevnosti Josefov, dospěláky Gladiator 

Winter Race 

 

Co s sebou: oblečení podle počasí, sada oblečení a tenisky na závod, igelitka na špinavé věci po závodě, pití 

na celý den, kapesné, reverz k závodu 

 

 
Z důvodu registrace závodníků dítě na akci přihlaste do 10. 1. 2020 na čísle 605 757 026 nebo 

na mailu roman@lagunino.cz 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím na nejbližší schůzce nebo přineste na sraz. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška na Gladiator Winter Kids Race Josefov 25. 1. 2020 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………….……….…  Datum narození: ………………..…………. 

Kontaktní telefon v průběhu akce: ……………………………………… 

Zdravotní omezení a užívané léky během akce: 

 

 

Svým podpisem souhlasím s přepravou dítěte soukromým osobním automobilem. 

Svým podpisem souhlasím s účastí dítěte na překážkovém závodě Gladiator Race a beru na vědomí, 

že účast na závodě je na vlastní nebezpečí dítěte, závod děti absolvují za každého počasí, součástí 

překážek může být brodění vodou či bahnem. 

 

V Libčicích nad Vltavou dne  2019           ………………………………… 

               Podpis zákonného zástupce 

mailto:roman@lagunino.cz
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