Pokyny a bližší informace
k účasti na příměstském táboře na letišti v Mostě
Akce je určena pro děti od 12 let, které mají zájem o létání a činnost v klubu s maximálním počtem
účastníků 16. Akce se koná na letišti Aeroklubu Most, z.s., který je pořadatelem příměstského tábora.
Pořadatel má pro tuto akci příslušné pojištění odpovědnosti.

Termín akce:



23. – 27. 8. 2021, každý den od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Tábor je pětidenní, v případě
neúčastí v některém dni se část poplatku nevrací.
Děti budou přejímány u vstupní brány do areálu letiště v době od 7,45 do 8,15 hod. Rodiče si
je mohou vyzvednout od 15,30 do 16,00 hod.

Pro účast na táboře je nutné:






zaslat vyplněnou přihlášku na e-mail pořadatele (lptletiste@gmail.com)
uhradit cenu za účast ve výši 2100 Kč, VS datum narození, na účet číslo 78-5642570227/0100
předat první den akce originál vyplněnou přihlášku, potvrzení – lékařský posudek, prohlášení
rodičů (zákonných zástupců) a souhlas – GDPR. Tiskopisy byly zaslány e-mailem zájemcům a
jsou k dispozici na stránkách Aeroklubu Most, z.s. (www.letistemost.cz)
za platný lékařský posudek se považuje i tiskopis jiného subjektu, pokud není potvrzení lékaře
starší 12 měsíců a obsahuje shodné údaje s tiskopisem pořadatele

V ceně je zahrnuto:





pět dní organizovaného programu pod vedením zkušených vedoucích
5 x oběd, pitný režim
využití areálu letiště, počítačů, letecké a pomocné techniky
certifikát o účasti

Z plánovaného programu





pohybové hry, kvízy, procházky, v době poledního klidu promítání filmů s leteckou tematikou
seznámení s letištěm, leteckou a pomocnou technikou
teoretické přednášky k základům létání, simulace v Microsoft Flight Simulator
seznamovací let letadlem

Program bude probíhat v areálu letiště Aeroklubu Most, z.s. a v přilehlém okolí. V programu je zahrnut
jeden den celodenního výletu a předpokládá se aktivní účast dětí na zajištění provozního chodu letiště
(například výpomoc s ošetřením letadel apod.). V budově Aeroklubu Most, z.s. je k dispozici učebna
a klubovna pro hry, výuku, i odpočinek. Budova má odpovídající sociální zařízení.
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