Den NATO + Den vzdušných sil Armády ČR
24.9.2011, letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov
Den NATO, spojený se Dnem vzdušných sil Armády ČR, je velká mezinárodní
akce na letišti Ostrava-Mošnov. Prezentují se na ní prostředky pro zajištění
bezpečnosti jednotlivých členů NATO. Hlavní důraz je dán na leteckou
techniku, ale široce jsou zde zastoupeny i prezentace těžké vojenské, policejní i
záchranářské techniky, vč. prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů.
Významnou část tvoří i aktivní ukázky výcviku speciálních jednotek
(vojenských, policejních, i záchranářských) a letecké ukázky.
Program je velice zajímavý. Mnohé činnosti si mohou diváci přímo "osahat" a
vyzkoušet. Akce velmi výrazně navazuje a doplňuje učivo většiny předmětů.
Dětem tak zkvalitňuje a zpestřuje běžnou výuku.

Co je nutné vzít s sebou:
svačinu a pití na celý den, jízdenky na MHD v Praze, jakýkoli průkaz na
prokázání věku (tzn. jakýkoli průkaz obsahující fotografii, jméno a datum
narození – např. papírová tramvajenka, cest. pas, průkazka ze zájmových
oddílů apod. – NELZE použít Opencard). Pokud takovýto průkaz nemáte, na
počkání vám jej vystaví v kterékoli železniční stanici. Vhodné je drobné
kapesné a nezbytná dobrá nálada
ostatní dle vlastního uvážení

V kolik hodin pojedeme a kdy přijedeme:
sraz - sobota 24.9.2011, 5:25 h na vlakovém nádraží
Praha-Braník
návrat/příjezd - sobota 24.9.2011, 19:48 h na nádraží
Praha, hl. n., cca 20:30 h na MHD Na Lysinách. Odtud již
děti odchází domů samostatně.
Poplatek:
Díky dotaci MŠMT ČR činí poplatek jen 250,- Kč/dítě.
Ten je nutno uhradit při odevzdání přihlášky.
Poplatek zahrnuje JEN jízdné a místenky.
David Gajdošík, vedoucí akce

Přihláška na akci „Den NATO v Ostravě“ (24.9.2011)
jméno dítěte: ___________________________________, datum narození: ________________
zdravotní poj.: _________________________________________________________________
adresa bydliště: ________________________________________________________________
Uvedené dítě přihlašuji na akci Den NATO v Ostravě (24.9.2011) za podmínek uvedených na těchto informacích. Rovněž
souhlasím s pořizováním a zveřejňováním obrazových a zvukových materiálů z akce. Své dítě poučím o bezpečnosti a
chování při akci.
Členský poplatek se odevzdává společně s přihláškou.

v Praze ___________________

podpis dítěte

podpis zák. zást. dítěte

Tato akce je podpořená dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Aktuální informace o akci jsou na internetových stránkách: www.arnika.duha.cz, www.strankytridy.webnode.cz a www.skolajitrni.cz. Akce je dobrovolná,
nepořádá jí škola. Realizaci akce zajišťuje (obdobně jako většinu volnočasových akcí) sdružení dětí a mládeže Duha Arnika.
Účast na akci je podmíněna souhlasem s řádem akcí Duhy Arnika Krnov (viz www.arnika.duha.cz). Účast za dotovanou cenu využívají jen registrovaní
členové. Každý, kdo využije dotovanou cenu, se automaticky stává členem sdružení dětí a mládeže Duha Arnika.

