
Zveme všechny členy oddílu OB TUR a zpřízněné orienťáky na oddílové 
zakončení sezony na chatě TJ Turnov v Kořenově! 

 

Termín: pátek 13.11. - neděle 15.11. Odjezd v pátek v 15:19hod.  z Turnova (sraz v 
15:00 na  vlakovém nádraží u pokladen), pokud bude víc aut, tak se domluvíme v týdnu před 
odjezdem.  Sraz na chatě do 18:00 hod. 
 

Místo: Chata TJ Turnov v Kořenově, spaní na postelích s povlečením. Jídlo bude zajištěno 
v sobotu oběd a večeře, v neděli oběd, na snídaně a páteční večeři s sebou jídlo individuálně, 
v chatě je kuchyňka. 
 

Kdo: Soustředění je určeno pro  dorost, juniory, dospělé i veterány.  Žáci mají soustředění o 
týden dřív, starší žáci se mohou po domluvě také zúčastnit, pokud budou volná místa. 
Podmínkou  účasti všech  je normální zapojení do programu soustředění.  
 

Vedoucí soustředění: Filip Stárek 
Cena:  Bez dopravy cca 400 Kč/os, oddíl přispívá 100,- Kč na člena, platí se na chatě. 
 

Program: Jedná se o zakončení sezony i o úvodní soustředění před začátkem nové 
tréninkové sezony, zaměřené na společné běžecké i jiné hry, mapově herní tréninky a na 
společné zážitky v chatě i v okolí. Program bude zčásti složen z úspěšných akcí z let 
minulých, zčásti z her nových. Co vás mimo jiné čeká? 
- celodenní průběžná hra, noční závod, štafety, srovnávací middle, HOB 
- večerní hry, promítání, hudební kvízy,hodnocení sezony i konzultace před novou sezonou, 
volba miss a mister oddílu 
 

Co s sebou? 
Věci na OB minimálně 2x, čepice, rukavice, dostatek náhradního oblečení do terénu i do 
chaty, hygienické potřeby, psací potřeby, přezůvky, baterku!!(čelovku), hry, tréninkové 
deníky, fotky či filmy s OB tematikou apod. 
 

Přihlášky:  u Filipa (tel.736 660 993, mail tjturnov@cbox ), do 18 let písemně s podpisem 
rodičů, starší 60let s podpisem dětí.  
*************************************************** *********************** 
Přihláška na podzimní soustředění OBTUR, 13. - 15.11.2008 
 
Jméno a příjmení:                              Datum narození: 
 
 
Podpis účastníka:                              Podpis zákonného zástupce:                  Datum:                           
 
 
Těšíme se na Vás                        Filip Stárek a další členové oddílu 


