ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

FESTIVALU
HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK
(N E J E N )
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Pořadatel:

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
ve spolupráci s OSH ČMS okres Náchod
za podpory Královéhradeckého kraje

Místo konání:

areál LDT Pavlátova louka u Nového Města nad Metují
GPS: N50°20´50.01“ E16°10´03.61“ (50.3469867N, 16.1667139E)

Datum konání: neděle 18. 9. 2016
Účastníci:

přihlášené kolektivy přípravky

HLAVNÍ PROGRAM:
Hlavní program setkání budou tvořit vlastní krátká vystoupení přihlášených kolektivů přípravky.
Pro každého přihlášeného účastníka bude připravena medaile a sladká odměna, kolektiv obdrží
pamětní list.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Hlavní program bude doplněn několika vstupy doprovodného programu:
Vystoupení minikadetek - nejmenších mažoretek souboru MONA Náchod,
jehož členky starších kategorií jsou několikanásobné mistryně světa,
Vystoupení kouzelníka Mr.Carla,
který je specialistou na kouzelnické programy pro předškoláky, kteří se do kouzlení mohou aktivně
zapojit,
Loutkové představení amatérského divadla „Marná snaha“ ze Suchého Dolu,
s pohádkou O pejskovi a kočičce
DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE:
Pro dětské účastníky budou zdarma po celou dobu trvání akce k dispozici další doprovodné akce a
aktivity:
- ukázka hasičské techniky
- skákací nafukovací hrad
- velká skákací trampolína
- facepainting - malování na obličej
- herní koberec známého českého výrobce hraček a stavebnic VISTA
- tvarování zvířátek z nafukovacích balonků s kouzelníkem Mr.Carlem
- výtvarné dílničky pro děti
- zábavné dětské soutěže
- nafukovací balónky
- cukrová vata

ČASOVÝ ROZPIS AKCE:
9.00-9.30
10.00
do 16.00

Prezence přihlášených kolektivů
Zahájení
Předpokládané ukončení (bude upřesněno dle počtu přihlášených kolektivů)

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
Hrazení nákladů soutěže:
Předpokládáme, že se podaří veškeré náklady akce pokrýt ze získaných dotačních prostředků, tudíž
nebude nutné od účastníků vybírat žádný účastnický poplatek.
Stravování účastníků:
Pro přihlášené kolektivy a vedoucí uvedené v závazné přihlášce bude zajištěn oběd přímo v areálu
LDT Pavlátova louka (hrazeno pořadatelem).
Pokud máte zájem o přiobjednání dalších obědů (cena oběda 75 Kč), uveďte svůj požadavek v
závazné přihlášce. Úhrada přiobjednaných obědů bude provedena při prezenci.
Občerstvení účastníků:
Po celou dobu konání akce bude zajištěna možnost zakoupení občerstvení.
Přihlášky:
Kolektivy, které se chtějí se svým vystoupením Festivalu hasičských přípravek zúčastnit, zašlou
nejpozději do 10.9.2016 vyplněnou přiloženou závaznou přihlášku na mail: ksh.khkr@seznam.cz.
Zasílejte pouze list 1 souboru - závaznou přihlášku, bez podpisu (a bez seznamu účastníků).
Vzhledem k organizačnímu zajištění celé akce a přípravě rozpočtu bychom ale potřebovali co
nejdříve znát alespoň přibližný počet účastníků, proto prosíme všechny kolektivy, které se festivalu
chystají zúčastnit, aby nám co nejdříve zaslaly vyplněnou předběžnou přihlášku se základními údaji
a kontaktní adresou.
Prezence kolektivů:
Vedoucí kolektivu při prezenci odevzdají:
- vytištěnou a podepsanou závaznou přihlášku
- jmenný seznam účastníků (příloha závazné přihlášky, viz. list 2 souboru)
Charakteristika kolektivu uvedená na závazné přihlášce a popis vystoupení budou použity při
komentování ukázky vašeho kolektivu.

ZÁVĚREM:
Kontaktní údaje:
SH ČMS- Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
Na Struze 30, 541 01 Trutnov,
IČ: 71175083, mobil: 702049333, e-mail: ksh.khkr@seznam.cz
Kligl Milan, vedoucí OORM Náchod
mobil: 724 074 218, email: milan.kligl@tiscali.cz

Příjezdová cesta k LDT Pavlátova louka pro osobní automobily:
Ze směru Náchod, Česká Skalice, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou (od Dobrušky):
Z náměstí v Novém Městě nad Metují výjezdem směr Ohnišov, Deštné v Orl.horách – asi po 100 m
(hned první rozcestí) vlevo směr Jestřebí, Rezek – po dalších 100 m hned za mostem přes řeku
Metuji úzkou uličkou vpravo směr Rezek – po projetí zástavbou (na konci po pravé straně tiskárna
Rodomax) na rozcestí před mostkem vlevo do zákazu vjezdu – asfaltovou lesní cestou podél potoka
dojedete až k bráně do areálu LDT Pavlátova louka.
Pozor - ze směru Rychnov nad Kněžnou (od Ohnišova) je uzavřen do podzimu 2016 Sepský most
přes řeku Metuji pod náměstím. Z tohoto směru se k LDT Pavlátova louka nedostanete, musíte
použít výše uvedenou trasu přes náměstí, případně lze dojet k odbočce na Rezek také z opačné
strany od Rokole, přes Mezilesí a Jestřebí.
(viz. přiložená mapa).
UPOZORNĚNÍ!
Pro nákladní automobily je oficiálně uzavřen průjezd přes náměstí v Novém Městě nad Metují!
Pro účastníky Festivalu přípravek je dohodnuto u městské policie jednorázové povolení k průjezdu
hasičských automobilů přes náměstí na den 18.9.2016.

Sponzoři akce:

Mapka průjezdu přes Nové Město nad Metují:

