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RYCHLÁ ROTA ÚnO
ve spolupráci s

Oddělením hlídkové služby PČR Ústí nad Orlicí
pořádá :

Datum konání:

7. září 2019 prezentace od 8:00 do 11:00
Registrace (resp. platby) přijímáme do 16. 6. 2019

Místo startu:

Střelnice Černovír
Černovír 84, Ústí nad Orlicí
49.9872708N, 16.4290842E
(N 49°59.23625', E 16°25.74505')
(49°59'14.175"N, 16°25'44.703"E)
(MGRS - 33UXR02443819)

Délky tras:

Terén: cca 19 km a cca 29 km (doporučujeme)
Městská: cca 10,5 km (asfalt) – vhodná pro rodiče s kočárky
In-line: cca 24 km

Plné startovné:

500 Kč

Ocenění:

Pamětní medaile se stuhou, 2 stužky, certifikát,
+ občerstvení na cestu
Slosování o věcné ceny

Částečné startovné:

200 Kč

Ocenění:

Certifikát, malá dřevěná medaile na památku, + občerstvení na
cestu
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Mapa pochodu:

Delší trasa, cca 29 km

Kratší trasa: cca 19 km
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Městská: cca 9,7 km

In-line: cca 24 km
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Podmínky registrace a účasti:
Zúčastnit pochodu se může každá osoba starší 18ti let, případně mladší v doprovodu dospělé osoby.

Zasláním registrace (emailem, registračním formulářem) dává osoba souhlas se všemi
podmínkami akce a se zpracováním osobních údajů pro potřeby organizátora (v
souladu s nařízením (EU) 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů
neboli GDPR (General Data Protection Regulation).
Účastník zároveň prohlašuje, že během pochodu bude dodržovat pravidla slušného
chování a platné zákony - zejména Lesní zákon 289/1995 Sb. a BESIP.
Registrací účastník stvrzuje, že se pochodu účastní na vlastní nebezpečí a seznámil se s propozicemi.

Jak se registrovat:
a) Na webu pochod.akademie-shield.cz (v záložce registrační formulář).
b) Na emailové adrese pochod2019@akademie-shield.cz
Jako předmět zprávy uvádějte: Registrace – Pochod Rychlé roty 2019

V registraci je nutné uvést:
Hodnost Titul Jméno Příjmení Datum narození Zaměstnání *
stržm.

Bc.

Jan

Bílek

11.12.1990

Policie ČR

Útvar

Telefon

E-mail

OOP Letohrad

606 123 987

jan.b@seznam.cz

* V případě účastníků mimo IZS do kolonky útvar napište CIVIL nebo JINÉ

Trasa pochodu

Krátká

Dlouhá

Městská

In-line

Ano

Pokud chcete navíc:

** Doobjednání stužek 40,- Kč/ks

Špendlík

Kolejnička

2 ks

1 ks

*** Doobjednání nášivek 170,- Kč/ks

Počet
2 ks

** K medaili jsou v ceně startovného 2 stužky (kolejnička a špendlík). Je možné však ještě další přiobjednat. Toto prosím opět uveďte do
emailu.

*** Nášivky na suchý zip s logem PRR nejsou v ceně startovného. Je možné však ještě další přiobjednat. I toto prosím uveďte do emailu.

Nově jsme připravili vyšívaná trička s logem pochodu RR. Cena trička je 400,- Kč/ks.

Na takto zaslaný email Vám odpovíme nejdéle do tří pracovních dnů.
V odpovědi bude uvedeno Vaše startovní číslo, které následně použijte jako variabilní
symbol pro úhradu startovného, a to nejdéle do jednoho týdne od obdržení
startovního čísla. Dále v emailu také naleznete číslo účtu pro úhradu startovného.
Neuhrazené registrace budou rušeny.
Registrace je kompletní po uhrazení startovného, tedy připsání částky na náš účet, o
čemž Vás budeme informovat emailem.
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Prostřednictvím emailu je možné registrovat více osob. Osoba uvedená jako první je
vedoucí skupiny. Platbu je možno provést za všechny registrované účastníky
současně a tito se poté mezi sebou finančně vypořádají individuálně.
Startovné:
Plné startovné je stanoveno na 500,-

Kč za osobu, bez rozdílu věku.
Částečné startovné je stanoveno na 200,- Kč za osobu, bez rozdílu věku – vhodné

pro děti nebo doprovod.
V ceně plného startovného je pamětní medaile se stuhou a dvě stužky na sako,
certifikát k medaili a občerstvení.
Další stužky je možno dokoupit (40 Kč / ks) – viz. Registrační formulář,
případně registrace emailem.
Nášivky je možno dokoupit (170 Kč / ks) – viz. Registrační formulář,
případně registrace emailem.
Vyšívané tričko je možno dokoupit (400 Kč / ks) – viz. Registrační formulář,
případně registrace emailem.
Platba startovného:
Platbu proveďte převodem na účet organizátora pochodu, a to nejdéle do jednoho
týdne od obdržení startovního čísla. Neuhrazené registrace budou rušeny.
Číslo účtu: Vám bude odesláno v emailu spolu se startovním číslem
Variabilní symbol (VS): Jako variabilní symbol uvádějte Vaše startovní číslo obdržené
v odpovědi na Vaši registraci.
Zrušení registrace účastníkem
Při zrušení registrace do 16.6.2019 vracíme 50% startovného.
V případě zrušení registrace po 16.6.2019 nevracíme startovné.

Podporujeme Nadaci Policistů a Hasičů
Každá registrace přispívá určitou částkou na nadaci.
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Jak se k nám dostanete:

Střelnice se nachází na výjezdu z Ústí nad Orlicí směrem na Letohrad po silnici č. II/360 v obci Černovír

V blízkosti střelnice se nachází vlaková zastávka ČD a autobusová zastávka Černovít.

Parkování:
U střelnice se nachází parkovací plocha pro cca 50 vozidel.
Další parkovací plocha se nachází v obci Černovír.

Organizátoři pochodu neručí za zaparkovaná vozidla.
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Prezentace:
Prezentace bude probíhat od 8:00 do 11:00 na střelnici v Černovíru, kde Vám podle
přiděleného startovního čísla bude vydána účastnická karta.
Po obdržení účastnické karty si zkontrolujte Vaše osobní údaje.
(V případě chybných údajů o tom informujte člena organizačního týmu, který Vám účastnickou kartu vydal)

Následně si vyzvedněte občerstvení a můžete se vydat na cestu.

Organizační pokyny:
Trasa pochodu bude vyznačena pomocí barevné pásky ve výši očí, případně šipkami
na zemi.
Účastníci jsou povinni vyvarovat se jakémukoli znečišťování životního prostředí,
zejména odhazování odpadků, či nedopalků během pochodu, či rozdělávání ohně.
Každý účastník se účastní pochodu na vlastní nebezpečí, organizátor pochodu
účastníky nepojišťuje žádným úrazovým, ani jiným pojištěním.
Zbraně nejsou povoleny.
Dodržte časy startu a výdeje pamětních medailí.
Nezapomeňte si nechat potvrdit na každém kontrolním stanovišti jeho průchod – je
to podmínkou pro udělení medaile.
Po příchodu do cíle předložte ke kontrole účastnickou kartu na stejném místě jako při
prezentaci.
Na základě splnění podmínek pochodu (dodržení stanovených časů a podmínek pochodu, průchodem
všemi kontrolními stanovišti), Vám bude vydána pamětní medaile (při plném startovném),
včetně certifikátu a stužek na sako.

Těšíme se na Vaši účast
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic před dnem konání pochodu (zejména úpravy či změnu trasy).

