
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 
 

 

 

Sraz: čtvrtek 30. 1. v 18:00 v klubovně nebo v pátek 31. 1. mezi 7:00 – 7:30 u klubovny 

  

Konec: pátek 31. 1. 2020 ve 20:00 v klubovně  

 

Co nás čeká: ve čtvrtek – hry, vybika, film; v pátek – zimní juniorpaintball na novém hřišti u Děčína, zoo 

Děčín, aquapark Děčín 

 

Cena: 900 Kč bez přespání (v ceně doprava, vstup do Zoo, vstup do aquaparku, juniorpaintball na 4 

hodiny vč. zapůjčení vybavení a 200 kuliček, strava – svačina, oběd, svačina v pátek, pojištění, režie)  

         950 Kč s přespáním (v ceně navíc večeře 30. 1. a snídaně 31. 1) 
Co s sebou: sportovní oblečení a obuv na ven dle aktuálního počasí – na paintball dostanou děti ochranné overaly a 

rukavice (moc nezahřejí, chrání krk a oblečení před ušpiněním), pod ně doporučujeme mít triko a mikinu – běháním se 

děti zahřejí, kemperům může být zima 😊 – pod overal se většinou nevejde bunda, je lepší dát dítěti lehčí a teplejší 

mikinu, aby se dle míry své fyzické aktivity při paintballu mohlo teplotně vyladit; obuv – boty si můžou děti na 

paintballu umazat od barev a bláta; plavky + ručník + sprchový gel do igelitky; pláštěnka; batoh; láhev na pití (ideálně 

1,5 l); podepsaný souhlas s účastí dítěte na paintballové hře; kapesné (dětem kulometčíkům doporučujeme vzít si navíc 

peníze na kuličky - 1 kulička stojí 1 Kč); ti co budou přespávat v klubovně navíc: spacák; kartáček a pasta; oblečení na 

hry v klubovně (triko, kraťasy); ponožky a spodní prádlo na ráno. 

 
Dítě na akci přihlaste nejpozději do 25. 1. 2020 na mailu roman@lagunino.cz nebo na čísle 605 757 026 a 

vyplněnou přihlášku odevzdejte na nejbližší schůzce nebo na srazu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Přihláška na pololetky 30. – 31. 1. 2020 

 

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

 

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

 

Dítě k plavání: potřebuje plavecké pomůcky – nepotřebuje plavecké pomůcky 

 

Dítě bude přespávat v klubovně: ANO - NE 

 

Zdravotní omezení a užívané léky:  

 

Svým podpisem souhlasím s účastí výše jmenovaného dítěte na paintballové hře. 

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

 

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