Vodní záchranná služba ČČK Náchod, p.s.

pořádá

tradiční cvičení pro záchranáře

Rozkoš RESCUE 202
22. – 24.dubna 2022
v okolí přehradní nádrže ROZKOŠ u České Skalice
Cvičení Rozkoš RESCUE je určeno pro zdravotnické záchranáře, studenty středních a vyšších
zdravotnických škol, vysokých škol, regionální záchranné služby, pobočné spolky Vodní záchranné
služby ČČK, Sbory dobrovolných hasičů, horské služby a jiné složky IZS. Počet členů družstva je 3-4.

Družstva budou rozdělena do dvou kategorií. V kategorii „Rozkoš RESCUE profi“ mohou
soutěžit všichni zdravotníci včetně studentů VŠ a VOŠ zdravotnických od 2. ročníku a v
kategorii „Rozkoš RESCUE“ mohou soutěžit pouze nezdravotníci, studenti SZŠ a 1.
ročníku VŠ a VOŠ zdravotnických.
Pro kategorii „Rozkoš RESCUE profi“ platí zákaz účasti pro lékaře (studium ukončeno
2021 a dříve), pro soutěžící v kategorii „Rozkoš RESCUE“ platí zákaz účasti všem
zdravotníkům a absolventům středních a vyšších zdravotnických škol (včetně jejích
studentů od 2. ročníku výše).

www:vzs-nachod.cz
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Pokyny pro vyplnění přihlášky
Počet startujících družstev je z kapacitních důvodů omezen, rozhodovat bude datum
doručení přihlášky.

V přihlášce musí být uvedeno:


název družstva + kategorie

Jméno a příjmení všech soutěžících, datum narození, bydliště a vzdělání, případně
kvalifikace



Jméno a příjmení doprovázejících osob, které budou ubytovány v místě konání cvičení,
jejich datum narození a bydliště



funkční kontaktní e-mail, telefon (ev.náhradní)



Případný požadavek na vytápěnou chatu se sociálním zařízením (za přípl. 1.000,-Kč)



V přihlášce pište do bílých polí, růžově jsou označeny povinné údaje, modře nepovinné

Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail: MilenaVrabelova@seznam.cz
O přijetí přihlášky budete informováni zpětným e-mailem, neznamená to však vaši účast. Do

15. 3. 2022 budete informováni o účasti (obdržíte kód) či případné neúčasti na cvičení.
Kód je nutný uvést při platbě na účet!!!
Startovné činí 8.600,- Kč za každé soutěžící družstvo (3 - 4 osoby a nepočítá se s
doprovodem) a je splatné do

1. 4. 2022.

Příplatek za vytápěnou chatku je 1.000,- Kč pro družstvo na celou dobu akce – do vyčerpání
možností ATC.
Poplatek za doprovod je 1.000,- Kč (ev.1.200,- Kč) – v ceně je zahrnuto ubytování a strava po
celou dobu.

STORNO: V případě neschopnosti týmu účastnit se na cvičení bude startovné vráceno pouze
v případě, že se tým písemně omluví ze cvičení nejpozději dne 15. 4. 2022 do 13.00 hodin, po
tomto datu bude účtován poplatek 2.500,- Kč.

Požadavek na platby předem neplatí pro účastníky ze Slovenska.
Účast dalších osob
Účast je možná i pro další účastníky (náhradník, doprovod, řidič, aj.). Tyto osoby musí
být uvedeny v přihlášce a musí za ně být zaplacen poplatek ve výši 1.000,- Kč (ev. 1.200,- Kč při
požadavku na ubytování v chatce, je nutno ale počítat s plnou obsazeností chatky, tj. 3 nebo 4
osoby). Doprovod smí doprovázet družstvo po trati, nesmí však žádným způsobem zasahovat do
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plnění úkolů a nesmí také družstvo informovat o úkolech, které ještě soutěžní družstvo neplnilo.
Porušení tohoto pravidla může být důvodem k diskvalifikaci družstva.
GPS souřadnice: N: 5023´57´´, E: 1623´46´´

Příjezd ve čtvrtek 21.4.2022
Družstvům je umožněn příjezd již ve čtvrtek.
Příplatek za ubytování činí 800,- Kč za obytnou buňku pro 4 osoby nebo 1000,- Kč za chatku pro
4 osoby.
Možnosti vyžití v České Skalici a okolí:
Muzeum Boženy Němcové

http://www.bozenanemcova.cz/

Barunčina škola
Zámek Ratibořice a Babiččino údolí

http://www.zamek-ratiborice.cz/

10 km
Náchodský zámek

http://www.zamek-nachod.cz/

Zámek v Novém Městě nad Metují

www.zameknm.cz

Pevnost Jaroměř

http://www.pevnostjosefov.cz/

20 km
ZOO Dvůr Králové nad Labem

http://www.zoodvurkralove.cz/cs/

www.vzs-nachod.cz
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Předběžný časový harmonogram cvičení Rozkoš RESCUE 2022
PÁTEK
1000 - 1300 hod.

příjezd družstev, registrace, ubytování

1400 hod.

zahájení cvičení Rozkoš RESCUE, organizační pokyny účastníkům

00

15 hod.
18

00 -

00

20 hod.

??? hod.

prezentace VZS Náchod, sponzorů a soutěžících
večeře
start družstev na noční etapu

SOBOTA
630 hod.

snídaně

800 hod.

start družstev na denní etapu

??? hod.
18

00 -

00

20 hod.

30

20 hod. - ???

závěr
večeře
diskotéka

NEDĚLE
830 hod.

snídaně

00

vyhlášení výsledků, předání cen a putovního poháru

30

odjezd soutěžících družstev

11 hod.
12 hod.

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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