
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

Outdoorovo - vodácký oddíl  
 

Klučičí oddíl, který bude probíhat formou jednodenních či víkendových výprav, nebudou pravidelné 

oddílové schůzky.  

 

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

military, survival a vodácké dovednosti. Kluci 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. Dále 

se kluci naučí ovládat kanoe, budeme sjíždět různé řeky, naučí se záchranu na vodě.  

 

Pro koho je kroužek určený: pro kluky ze třetích až osmých tříd 

 

Cena: 800 Kč/rok  

Platba je splatná do 15. 10. 2021 

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 akci oddílu. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Outdoorovo - vodácký oddíl 2021/2022 

 

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

 

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

 

Telefon na rodiče: ………………………………………………………… E-mail na rodiče: ………………………………………………………… 

 

 

  

Prohlašuji, že je mi známo vymezení osob s rizikovými faktory u onemocnění COVID-19 a s doporučením, 

abych zvážil(a) tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na volnočasových aktivitách, a že si 

jsem vědom(a) potenciálního rizika nákazy dítěte virem SARS-CoV-2 účastí na volnočasové aktivitě. 

 

 

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

 

 

mailto:roman@lagunino.cz
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