
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 
 

 

 
Sraz: pátek 22. 5. 2020 v 17:00 u klubovny 

 

Návrat: neděle 24. 5. 2020 mezi 17–18 hodinou (děti rozvezeme domů)  

 

Co nás čeká: extrémní OCR závod Bahňák – závod z kategorie MUD race; kempování – budeme 

spát ve stanech nebo pod širákem; hrad Loket; koupání v kamencovém jezeře nebo aquaparku 

Chomutov (podle počasí) a zoopark Chomutov.   

 

Cena: 700 Kč při přihlášení do 20. 3. 2020 (v ceně doprava, startovné, ubytování, vstupy, pojištění, režie)  

           800 Kč při přihlášení po 20. 3. 2020 (cena se navyšuje o 100 Kč navýšením startovného) 

 

Upozornění: jedná se o extrémní závod, jak již název napovídá, kde se děti budou velkou část závodu brodit 

bahnem a vodou, děti po závodě nezůstanou suché ani čisté v žádném případě 😊 Boty může dítě v extrémním 

případě utopit v bahně a už je nemusí najít! Závod se běží za každého počasí! 

 

Co s sebou: oblečení dle aktuálního počasí; na závod: starší sportovní oblečení na převlečení 

(bude-li teplo stačí kraťasy, ponožky a boty na závod v bahně, které může dítě závodem zničit) 

+ pytel na mokré a špinavé věci; dostatek náhradního oblečení; teplejší oblečení na večer; 

pláštěnka; plavky; ručník; sprchový gel; kartáček a pasta; spacák; karimatka; ešus; příbor; 

hrneček; pití a svačina na cestu; čelovka; kapesné; a hlavně odvaha a chuť jít do bahna a vody 😊 

 

 
Z důvodu registrace na závody nám dejte vědět, zda se dítě zúčastní ideálně do 20. 3. 2020 tím, že ho buď 

přihlásíte na mailu roman@lagunino.cz nebo na čísle 605 757 026.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Přihláška na výpravu do Sokolova 22. – 24. 5. 2020 

 

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………… Datum narození: ………………………………  

 

Kontakt na zákonného zástupce: ………………………………………………  

 

Zdravotní omezení a užívané léky:  

 
Tričko: mám zájem o tričko pro dítě ze závodu (příplatek 299 Kč): ANO – NE velikost: S – M – L – XL 

 
Svým podpisem souhlasím s přepravou výše jmenovaného dítěte soukromým osobním automobilem. 

Svým podpisem souhlasím s účastí výše jmenovaného dítěte na OCR závodě Bahňák a beru na vědomí, že registrační 

poplatek za účast na závodě je nevratný, že závod se běží za každého počasí, že dítě se bude během závodu brodit 

bahnem a vodou a že závod je na vlastní nebezpečí dítěte. 

 

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