Důležitá organizační upozornění

1. Mladí chovatelé – členové Českého svazu chovatelů – prokáží své členství při prezenci řádně vyplněným
průkazem ČSCH s vylepenou fotografií, příslušnými razítky ZO a vylepenou známkou na rok
2016. Účastnický poplatek je stanoven ve výši 1 500,- Kč na soutěžícího. Účastnický poplatek je dotován pouze
členům ČSCH, kteří zaplatí 500,- Kč. Účastníci, kteří své členství neprokáží, uhradí stejně jako nečlenové
ČSCH plný poplatek ve výši 1 500,- Kč. Pokud mladí chovatelé soutěží ve více odbornostech, platí pouze
jeden účastnický poplatek. Z každého okresu má pobyt na CK hrazen jeden vedoucí, při počtu nad 10 dětí dva.
Nadpočetní účastníci a vedoucí zaplatí částku 2 000,- Kč (nutno z kapacitních důvodů nahlásit předem
pořadateli).
2. V příloze brožury je „návratka“ k samotnému pobytu na CK 48. Olympiády mladých chovatelů. Předpokládá
se, že každý účastník (soutěžící a vedoucí okresních delegací dětí) bude na soutěži po celou dobu jejího trvání.
Pokud kdokoliv přijede později, nebo bude odjíždět dříve, vyplní tuto skutečnost v „návratce“ a odešle ji
nejpozději do 8. 8. 2016 na adresu místního organizátora p. Vlastimila Jury st.. Upřednostňujeme elektronickou
poštu. Toto opatření KPM zavedlo z důvodu šetření financí a předpokládáme,že k tomu přistoupí všichni
zodpovědně. Obdobně prosíme i zkoušející, aby nahlásili, kdy přijedou a odjedou. Pokud budete na soutěži po
celý pobyt, pak „návratku“ nezasílejte.
3. Všichni účastníci olympiády obdrží při prezenci visačku, kterou budou nosit viditelně po celou dobu konání
soutěže v areálu ubytování i mimo něj (vstupné atp.). Visačky vyzvedne při příjezdu vedoucí příslušné okresní
delegace dětí a při odjezdu je zase vrátí. Pokud budou visačky poškozeny nebo budou chybět, uhradí paušální
částku 20,- Kč za kus při odjezdu.
4. Večerka stanovena na 22.00 hodinu a za její dodržování zodpovídají vedoucí okresních delegací dětí. V
sobotu může být večerka prodloužena až do 00.30 hodiny.
5. Během cesty i v průběhu celého pobytu na CK za soutěžící děti zodpovídají jejich vedoucí okresních delegací,
nikoliv pořadatelé akce.
6. Vzhledem k programu a možným dalším aktivitám doporučujeme přibalit plavky a zejména pak sportovní
obuv a oblečení, pro případ deštivého počasí i pláštěnky. Nabízí se možnost sportovního vyžití.
7.Neopomeňte si s sebou vzít přezůvky a hygienické potřeby. Po převzetí pokoje je třeba písemně sepsat
všechny případné závady a nahlásit je osobě, od které jste převzali klíče. Veškeré zjištěné a nesepsané závady
budou hradit ubytovaní. Vedoucí delegací na tuto skutečnost upozorní své týmy. K celému zařízení se každý
účastník chová slušně a neničí je. V závěru soutěže před předáním pokojů je třeba svléknout ložní prádlo a
nechat je na posteli. Klíče předají souhrnně jednotliví vedoucí okresních delegací na recepci ubytovacího
střediska.
40 účastníků CK bude ubytováno ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlahou. Tito účastníci si s
sebou musí přivézt vlastní spací pytle. Při převzetí stanu jsou ve vlastním zájmu povinni si jej
zkontrolovat, zda není poškozen, protože při závěrečném předávání by jim vznikla povinnost uhradit
případná poškození. Ve stanech budou ubytování účastníci z blízkých okresů, nicméně umožníme v nich
ubytovat i dalším zájemcům na požádání, které však musíme obdržet včas, nejpozději do konce července
2016 na emailovou adresu místního organizátora p. Vlastimila Jury st.
8. Všichni účastníci musí mít s sebou průkaz pojištěnce a nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění
(případně kopii). Nezapomeňte a osobní doklady (občanský průkaz nebo cestovní pas) s ohledem na možnost

uskutečnění výletu do nedalekého Německa. Dále nezapomeňte na různé průkazy na slevy atp. V případě, že
máte např. alergii nebo dietu apod., je důležité nahlásit to, nejlépe hned u prezence a měl by o tom vědět i váš
vedoucí z okresu. Užíváte-li léky, tak je nezapomeňte vzít s sebou! U prezence budou převzaty doklady o
zdravotním stavu, odpovědnosti za škodu a souhlas s natáčením společně s dohodou o využití fotografií a
videozáznamů pro prezentační účely. Doporučené kapesné na úhradu některých vstupů je 500,- Kč, rovněž
doporučujeme podle možností kapesné cca 15 EUR pro případnou účast na výletě v Německu. Jednotlivé akce a
přesuny, či jiné aktuální zprávy budou každý den zveřejněny na nástěnce.
9. K dopravě do místa konání a zpět je možné využít skupinové a další slevy ČD. Informace vám podají na všech
pokladnách Českých drah. Doporučujeme při cestě vlakem využít další slevu vyplývající z členství ČSCH v
ČRDM. Je však nutno se včas pro ni zaregistrovat na eShopu ČD on-line, pokud již nejste dávno zaregistrováni.
Velmi hezká je cesta vlakem přes Děčín a následně nedávno otevřenou tratí přes Německo do Rumburka.
Přesednout lze na tuzemskou jízdenku však nejpozději v Děčíně, jinak hrozí nemalá pokuta od DB. Cestu do
Rumburka je možné uskutečnit i autobusem. Dodržte příjezd ve středu 10. 8. 2016 nejpozději do 17.00 hodin.
10.Vzhledem k tomu, že provozovatel rekreačního zařízení je chovatel /psů/ a donedávna se v jeho zařízení
pořádaly chovatelské tábory se zvířaty, je tentokrát možno s sebou na CK vzít i svá zvířata. Je třeba tak
ale učinit s rozumem s ohledem na to, abyste se o ně byli schopni dobře postarat a musíte počítat i s tím, že
za případné škody, které způsobí, ponesete zodpovědnost. Rovněž tak budete muset udržovat čistotu.
Nutno rovněž pamatovat na zdravotní atesty či průkazy, které jsou zapotřebí s ohledem na přepravu
zvířat mimo váš kraj bydliště. Skutečnost, že budete mít s sebou zvíře je třeba předem nahlásit
organizátorovi p. V. Jurovi st.
11. Pověření zástupci zkušebních komisí všech odborností připraví pro soutěž 30 poznávaček a 30 testových
otázek. Testy zašlou tajemnici komise elektronicky k nakopírování. Pověření zástupci všech ÚOK
zajistí odbornou přednášku či besedu vždy v den, kdy odbornost soutěží, nebo včas oznámí jiné místo a čas
konání přednášky. Zkušební komise vyberou 1–2 nejzajímavější práce (nemusí jít o vítěze), které doporučí k
otištění v časopise Chovatel – tuto skutečnost vyznačí výrazně na hodnotící listině a soupisu výsledků.
Poslední hodnotitel doveze písemné práce na místo konání soutěže nebo včas zašle na adresu Vlastimila
Jury st. uvedenou níže.
12. Výsledky soutěže budou zveřejněny ve svazovém časopise Chovatel, dále na svazových internetových
stránkách a v časopise Nová Exota. Všechny zapojené okresy obdrží kompletní výsledkovou listinu buď přímo
na místě, nebo do jednoho měsíce elektronickou poštou na adresu vedoucího delegace dětí.
13. Uvádíme adresu pro zasílání materiálních darů od sponzorů: Sekretariát ÚV ČSCH, Maškova 3, 182 53
Praha 8 — Kobylisy. Pro zjednodušení dopravy je však možno zasílat dary i přímo do ubytovacího střediska,
nutno však zásilky viditelně na obalu označit „PRO ČSCH“. Adresa: Rekreační středisko „V Zátiší“ Na
Poustce 263, 408 01 Rumburk. Tel. 412 332 023 .
Všichni sponzoři mají možnost přímé návštěvy akce. Doporučujeme domluvit se předem s předsedkyní KPM
nebo s tajemnicí komise či místním organizátorem CK.
14. Zájemci o pořádání soutěže pro další léta předloží své návrhy předem KPM nebo na aktivu pracovníků s
mládeží ČSCH. Byli bychom rádi, aby se znovu vrátila praxe včasného plánování minimálně 1-2 roky předem.
15. Zájemci o nákup brožury „Kronika národních setkání mladých chovatelů“, si ji mohou objednat u pana
Vladislava Němce (viz. seznam vedoucích). Dále je možné objednat pokračování Kroniky 1998–2013 od paní
Dolečkové přímo u tajemnice KPM paní Terezy Čulíkové.

16. Omlouváme se vedoucím a zkoušejícím za neuvedení jejich akademických titulů v brožuře, tato praxe platí
již léta.
17.Připomínky k předpisům týkajících se mladých chovatelů v ČSCH a jiné návrhy na činnost a její
zlepšení zasílejte přímo na adresu předsedkyně Komise pro práci s mládeží, paní Janě Nováčkové (286 01
Čáslav, Žitná 1913; novackova@centrum.cz). Tyto záležitosti jsou v programu svolaného aktivu
pracovníků s mládeží ČSCH.

Další informace poskytnou:
K průběhu soutěže a aktivu:

K organizaci pobytu a programu CK:

Sekretariát ÚV ČSCH

Vlastimil Jura st.

180 53 Praha 8 — Kobylisy, Maškova 3

407 79 Mikulášovice, Salmov 31

tel. 284 683 437

mobil +420 602 682 600

e-mail: sekretariat@cschdz.eu

e-mail: chovatelemikulasovice@seznam.cz
Skype: avjura
Facebook: Olympiáda mladých chovatelů - OMCH

Program CK OMCH Rumburk 2016

Středa 10. 8. 2016
14.00 – 17.00 Příjezd účastníků, kontrola čl.legitimací, úhrada poplatků
17.00 – 18.45 Večeře
19.00 Slavnostní zahájení v prostorách areálu
20.00 – 21.00 Beseda
21.30 – 22.00 Večerní hygiena
22.00 Večerka

Čtvrtek 11. 8. 2016
7.00 -7.30 Budíček, ranní hygiena

7.30 – 9.00 Snídaně
8.30– 12.30 Soutěž odborností (králici, holubi, akvaristika+ teraristika, kočky, kožešinová zvířata)
9.00 – 13.00 Nesoutěžící- prohlídka města Rumburka s návštěvou nejsevernější Lorety
12.00 – 14.00 Oběd
13.45 – 18.00 Pokračování soutěže + odborné přednášky a besedy zkoušených odborností
13.45 – 18.00 Sportovní odpoledne, zájemci individuální výlet do SRN město Neugersdorf
18.00 – 18.45 Večeře
21.30 – 22.00 Večerní hygiena
22.00 Večerka

Pátek 12. 8. 2016
7.00 -7.30 Budíček, ranní hygiena
7.30 – 9.00 Snídaně
8.30– 12.30 Soutěž odborností (psi, ovce-kozy, drůbež, okrasné ptactvo, drobní hlodavci)
9.00 – 13.00 Nesoutěžící prohlídka města Rumburka s návštěvou nejsevernější Lorety
12.00 – 14.00 Oběd
13.45 – 18.00 Pokračování soutěže + odborné přednášky a besedy zkoušených odborností
13.45 – 18.00 Sportovní odpoledne, zájemci individuální výlet do SRN město Neugersdorf
18.00 – 18.45 Večeře
19.00 – 21.00 Beseda pro všechny účastníky
19.00 – 21.00 Aktiv pracovníků s mládeží
21.30 – 22.00 Večerní hygiena
22.00 Večerka

Sobota 13. 8. 2016
7.30 – 8.00 Budíček, ranní hygiena
8.00 – 9.00 Snídaně
9.00 – 18.00 Celodenní výlet
– základní varianta I.: vlakem tam a zpět do města Krásná Lípa a zde prohlídka Domu Českého Švýcarska a
následně pobyt na Sportovišti Českého Švýcarska a prohlídka města

-výběrová varianta II.: vlakem tam a zpět do SRN přes město Žitava vyhlídkovým historickým vlakem do obce
Jonsdorf a zde prohlídka Motýlího domu
- výběrová varianta III.: individuální výlet na Pravčickou bránu a lodičky v soutěskách Hřenska v NP České
Švýcarsko
18.00 – 18.45 Večeře (vyzvednutí balíčků na cestu)
19.00 – 21.00 Slavnostní vyhlášení výsledků v prostorách areálu
21.30 – 23.30 Diskotéka (s možnost posunutí do 00.30)
24.00 Večerka

Neděle 14. 8. 2016
6.00 – 9.00 Snídaně
do 10.00 odjezdy

Orientační ceny:
vstupné do Lorety Rumburk: 25 Kč / 50 Kč / rodinné 125 Kč 2 dospělí a 2 a více dětí /30-60 minut/
vlak Rbk-KL a zpět: 2x 10 Kč / 15 Kč
vstupné Dům Českého Švýcarska: 30 Kč / 60 Kč / rodinné 100 Kč /2 hodiny i s filmy/
vlak Rbk-Jonsdorf a zpět: turistická jízdenka EURO-NISA-TICKET 2 až 5 osob jednodenní síťová za
320 Kč, 1 osoba 160 Kč, vše bez ohledu na věk cestujících
vstupné do Motýlího domu: 4 EUR do 16 let / 6,5 EUR / rodinné 17,5 EUR 2 dosp. a 2 děti 3-16 let,
skupina od 10 osob vstupné: 3,6 EUR / 5,85 EUR
vstupné na Pravčickou bránu: 25 Kč nebo 1 EUR do 14 let / 75 Kč nebo 3 EUR
vstupné na lodičky I. Edmundova soutěska: 40 Kč / 80 Kč / pes s náhubkem 40 Kč / kapacita 25 osob
vstupné na lodičky II. Divoká soutěska: 30 Kč / 60 Kč / pes s náhubkem zdarma / kapacita 25 osob
BUS KL-Hřensko a zpět: 2 x 24 Kč / 48 Kč
(první údaj děti do 15 let/dospělí)

S uvedenými cenami nutno počítat pro případ, že se nepodaří získat pro krytí uvedených nákladů
sponzory :)

