INFORMACE PRO TÝMY
Prezence týmu, šatny, čipy, oběd – Infocentrum ve vestibulu Aquacentra Šutka od 9.00 do 18.00
-

prezence probíhá od 9.00 (pouze SK KP od 8.30)
odsouhlasení kompletního seznamu členů týmu a uvedení kontaktní osoby za tým
předání finální startovní listiny, dárkové tašky (prosíme o jejich distribuci členům týmu)
možno odevzdat soutěžní utopence se skrytě umístěným názvem a soutěžícím
klub obdrží hromadně čipy ke vstupu a skříňce a po závodě je klub zase hromadně odevzdá
v případě ztráty čipu hradí klub na místě 800Kč/kus
nasadit návleky na všechny vozíky (k vyzvednutí v Infocentru) a umýt kola u el. vozíků
zajistit průchod všech brankou pro vozíčkáře, každý čip pípnout
skříňka se zamyká i odemyká pomocí čipu
obědové balíčky budou mezi 12:00 a 12:30 k dispozici v horní části Aquaparku v bufetu
sendviče (Subway, Crocodille), ovoce, sušenka, voda v barelech Fontana Watercoolers, jiné
nápoje pouze v automatu nebo vlastní

Focení týmů
-

shromážděte si klub kdykoliv v době 9:00 – 10:00 a domluvte se s fotografem Luďkem Šiplou
na vyfocení týmu před zástěnou akce
hromadná fotka všech výprav na tribuně proběhne před slavnostním zahájením v 10.40

Ubytování a doprava
-

-

doprava je zajišťována nízkopodlažními busy na Kolej Kajetánka, Kolej Komenského a
Menza Strahov (pouze pro SK-KP, personál akce a účastníky ubytované na Strahově),
busy budou takto i označeny
odjezd busů od Aquacentra od 17:30 - bus odjede, jakmile tým v něm bude kompletní
odjezd z místa ubytování na večeři a vyhlášení do Menzy Strahov v 18:45
z vyhlášení na ubytování jeden nízkopodlažní bus každou celou hodinu 22:00 - 01:00

Večeře a vyhlášení
-

-

vedoucí týmů se zastaví v Infocentru v Menze pro informace k vyhlášení
večeře je formou bufetu, samoobsluhy, výběr ze tří jídel (kuřecí řízek a salát, guláš s pečivem,
těstoviny fettucine s rajčaty a olivami)
stoly budou označeny podle klubů; vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme, aby na večeři
šly pouze osoby se zaplaceným startovným, ostatní mohou přijít od 20.00h na stojáka a od
21.00 jakkoliv
výsledky budou vylepeny v Menza a zveřejněny na webu www.kontaktbb.cz/sc
vedoucí výprav zajistí přítomnost vyhlašovaných plavců u pódia ve 20:00
opuštění menzy všemi členy týmu je nutné nejpozději do 1:30

Těšíme se na otvírák druhé pětadvacítky ročníků!
Organizační výbor akce

