Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace,
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65, IČ 75048817

POZVÁNKA
Vážení příznivci sportu,
dovolujeme si Vás pozvat na další ročník netradiční akce konané pod názvem:

Mikulášské plavání II.
nebo také

Mikulášké plavání 2014
Motto:

Na lenošení bude o vánocích času dost, teď je třeba se ještě hýbat

Termín:
Zahájení:

28.11.2014
28.11.2014 v 09:00

Místo:
Ukončení:

městské lázně
29.11.2014 v 09:00

Organizační výbor:
Pavel Jakoubek, Lukáš Pazděra, Eliška Walterová, Marie Vojáčková
a další zájemci, kteří jsou ochotni pomoci s organizací průběhu akce jsou vítáni.
Provedení:
- V průběhu akce jsou všichni účastníci povinni se řídit platným provozním řádem bazénu
a pokyny organizátorů;
- Plave se ve třech drahách, volným stylem;
- Každý může uplavat tolik, na kolik se cítí
- Pro ty z Vás, kdo si chtějí pořádně zaplavat, doporučuji noční hodiny;
- Štafetový systém, jeden doplave, další začíná;
- Nesmí dojít k přerušení plavání (alespoň jedna dráha musí být stále obsazena);
- Plavat se dá i opakovaně (kdo doplave, může si odpočinout a zkusit to znovu);
- Jednotlivé bazény se sčítají a výsledný údaj nám ukáže, jakou vzdálenost jsme za 24
hodin uplavali;
- Výsledky budou zpracovány a zveřejněny v nejbližším čísle Novoměstských novin;
- Samozřejmě bude po celou dobu připraveno občerstvení v cenách dle platného ceníku
občerstvení v lázních;
Pokud jste se rozhodli pro účast na této akci, prosím kontaktujte nás na adrese
bazen@nmps.cz, nebo na telefonním čísle 776098911, případně osobně v budově městských
lázní. Přihlásit se mohou jednotlivci, rodiny, skupiny. S přihláškou lze zaslat i případný počet
osob a čas, který by Vám vyhovoval. Páteční dopoledne je vyhrazeno pro děti ZŠ.
Dětské sportovní a zájmové kroužky přednostně od 12:00 do 17:00.
Zájemci o účast v nočních hodinách jsou vítáni.
Zdravotní zabezpečení akce:
Na bezpečnost budou dohlížet plavčíci Lukáš Pazděra a František Petrányi.

Těšíme se na Vaši účast.

