Vodní záchranná služba ČČK Náchod, p.s.

pořádá

tradiční cvičení pro záchranáře
pod záštitou náměstka hejtmana
Královéhradeckého kraje pro
zdravotnictví
Ing.Aleše Cabicara

Rozkoš RESCUE 2017
5. – 7. května 2017
v okolí přehradní nádrže ROZKOŠ u České Skalice
Na cvičení spolupracuje:

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

www:vzs-nachod.cz

Rozkoš RESCUE 2017

Časový harmonogram cvičení Rozkoš RESCUE 2017
ČTVRTEK 4. 5. 2017

ÚČAST DOBROVOLNÁ

1600 hod.

společný odjezd autobusem ze zastávky Česká Skalice, Rozkoš;
směr Náchod, spojení 64037814, v 1625 hod. příjezd do Náchoda

1700 hod.

exkurze v pivovaru PRIMÁTOR, prohlídka provozu
s výkladem a posezení včetně volné ochutnávky v návštěvnickém
centru

1910 hod.

společný odjezd z Náchoda,
aut.spoj. 64037817

1925 hod.

návrat do ATC Rozkoš

PÁTEK 5. 5. 2017
1000 - 1300 hod.

příjezd družstev, registrace, ubytování

1400 hod.

zahájení cvičení Rozkoš RESCUE, organizační pokyny
účastníkům

ZÁMECKÉ SKLEPY STRÁŽNICE

Sklepmistr Ing. Aloiz Dovčík: „Vše o vínu a jeho vlivu na naše zdraví“

Řízená degustace 10 druhů vín za velice exkluzivní cenu 150,- na osobu!!!
Šanci mají pouze ti nejrychlejší!!
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Rozkoš RESCUE 2017
o

ZZS HMP / Bořek Kolář: Kazuistika KPCR

o

NUTRISTYL – komplexní poradenství ve výživě, sportovní výživě a
pleti

1730 hod.

schůzka kapitánů v budově sauny – ÚČAST NUTNÁ

1800 - 200 hod..

večeře

2030 hod.

přímý přenos MS v hokeji – skupina B - AccorHotels Arena v Paříži
ČESKO : KANADA

??? hod.

start družstev na noční etapu (ve 12 hod. a v 18 hod.)

SOBOTA 6. 5. 2017
Od 630 hod.

snídaně

800 hod.

start družstev na denní etapu – bude upřesněno

1630 hod.

přímý přenos MS v hokeji – skupina B - AccorHotels Arena v Paříži
BĚLORUSKO : ČESKO

??? hod.

předpokládaný závěr??? Denní etapy

1800 - 2000 hod.

večeře

2030 hod. - ???

diskotéka Radka Maliny

2100 hod.

Kouzelník Tommy (15 min,)

NEDĚLE 7. 5. 2017
830 hod.

snídaně

1100 hod.

vyhlášení výsledků, předání cen a putovního poháru

1400 hod.

odjezd soutěžících družstev

Časový harmonogram je orientační, organizátor cvičení si vyhrazuje právo na změny.
Harmonogram bude upřesňován na stránkách webových cvičení.

Kontakt
Jakékoli informace k soutěži Vám podá vedoucí cvičení:
Milena Vrábelová

tel.: +420 603 294 216

e-mail: MilenaVrabelova@seznam.cz
Adresa:
Vodní záchranná služba ČČK Náchod, p.s., Pražská 1752, 547 01 Náchod
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