
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 
 

 

 

Pro koho: pouze děti ve věku 12 let a více! 

 

Sraz: středa 3. 6. 2020 ve 13:46 na Masaryčce (ideálně když děti pojedou vlakem z Libčic 

ve 13:19, vyzvedneme je na Masaryčce) 

  

Návrat: středa 3. 6. 2020 kolem 22 hodiny (děti rozvezeme domů)  

 

Co nás čeká: překážkový cross-country závod Gladiator Race – pozor jedná se tentokrát o dospěláckou 

trať s překážkami pro dospělé!, koupání ve Stříbrném rybníce   

 

Cena: 700 Kč (v ceně doprava, startovné, režie)  

 

Co s sebou: oblečení na závod – ideálně, když už budou mít děti na sobě, celou sadu oblečení 

na převlečení a boty na přezutí, taška na špinavé a mokré věci, plavky, ručník, pití, svačina, 

kapesné, reverz, přihláška.   

 

Z důvodu registrace na závody nám dejte vědět, zda se dítě zúčastní nejpozději do 31. 5. 2020 tím, že ho 

buď přihlásíte na mailu roman@lagunino.cz nebo na čísle 605757026.  

   
Gladiator Race Comeback se běží za každého počasí! Kapacita je omezená na max. 6 dětí! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přihláška na Gladiator Race Comeback Hradec Králové 3. 6. 2020 

 

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

 

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

 

Dítě k plavání: nepotřebuje plavecké pomůcky – potřebuje plavecké pomůcky 

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

Svým podpisem souhlasím s účastí výše jmenovaného dítěte na překážkovém závodě Gladiator Race a beru na vědomí, že registrační poplatek za 

účast na závodě je nevratný, že závod se běží za každého počasí a je na vlastní nebezpečí dítěte. 

Beru na vědomí, že dítě poběží závod na trati pro dospělé, bude překonávat překážky pro dospělé a plnit handicapy pro dospělé.  

Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, 

kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti 

dítěte na akci.  

 

 

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