17. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SOUČINNOSTNÍHO CVIČENÍ

RESCUE PATROL 2016
www.rescuepatrol.cz
Záchranáři Česká Kamenice pořádají ve dnech 6.–11. 9. 2016 17. ročník
mezinárodního součinnostního cvičení pro záchranné složky s názvem RESCUE PATROL.
Lokalita: Teplice/Ústí nad Labem a okolí
Termín konání: 6.–11. 9. 2016
- příjezd možný v úterý dopoledne (ubytování, kontrola vybavení a registrace)
- v úterý 6. 9. v 17:45 porada velitelů v budově Štábu
- čas slavnostního zahájení bude včas oznámen velitelům jednotek e-mailem
- odjezd neděle po snídani
Záštita: Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, ředitele HZS
Ústeckého kraje plk. Ing. Romana Vyskočila a ředitele ZZS Ústeckého kraje, p. o., MUDr. Ilji
Deyla.
Ubytování: Autokemp Chabařovice, v chatkách, nutné vlastní spací pytle, pro psy NUTNÉ zajistit
na spaní vlastní transportní boxy (kennel apod.)
Stravování: Zajištěny snídaně, obědy, večeře, svačiny a pitný režim od úterní večeře do sobotní
večeře, možnost vlastního vaření není k dispozici (zákaz použití vlastních vařičů apod.). Stravování
zajišťuje restaurace.
Speciální strava (vegetariánská, bezlepková atd.) NENÍ pořadatelem zajišťována. Účastníci si ji
musí vyřešit vlastními silami bez narušení harmonogramu cvičení.
Doprava: Každá jednotka si v rámci cvičení přepravu na zásahy zajišťuje sama.
Průběh cvičení:
 Cvičení probíhá za jakéhokoli počasí
 Cvičení probíhá v denních i nočních hodinách
 V průběhu cvičení je přísný zákaz konzumace alkoholu až do odvolání. Dále je přísně
zakázáno požívání omamných látek a porušování všech platných právních předpisů. Za
porušení těchto pravidel je účastník okamžitě vyloučen ze cvičení a je povinen nahradit
případné škody.
Družstva: Na cvičení se mohou hlásit družstva zdravotnická i technická, popřípadě
s kombinovaným zaměřením (nutno uvést v přihlášce). Ideální počet členů družstva je 4–6
zasahujících. V případě, že si družstvo přiveze dalšího člena, který nebude zasahovat (doprovod),
zavazuje se i on plnit všechny podmínky cvičení a pokyny pořadatele.
Vybavení: V průběhu cvičení jednotky používají vlastní vybavení, pořadatel si vyhrazuje právo
kdykoli v průběhu cvičení používané prostředky kontrolovat a popřípadě vyřadit (pro zajištění
bezpečnosti cvičení). Složení vybavení je dáno zaměřením jednotky (zdravotnické prostředky,
technické prostředky včetně vyprošťovacích, lezeckých, hasičských i pro práci na vodní hladině).
Všechno vybavení musí být v provozuschopném stavu (vč. PLATNÝCH revizí či ověření u
prostředků, kde jsou vyžadovány).
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Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu ani poškození vybavení a osobních věcí zasahujících
a figurantů.
S sebou:
- zásahový oděv (dlouhé nohavice a rukávy povinné) včetně pevné obuvi, přilba, pracovní
rukavice (i pro zdravotnické týmy), doporučujeme i dostatek náhradního oblečení a obuvi
(minimálně 2x obuv je nutností)
- čelová svítilna + náhradní baterie
- průkaz pojištěnce, OP, doklady/osvědčení o způsobilosti k řízení vozidel/člunů a používání
speciálních prostředků (motorová pila, lezecké vybavení, dýchací technika…)
- spací pytel a přezůvky
- vlastní hrneček
Program cvičení: Dopolední bloky cvičení jsou věnovány metodickému výcviku, odpolední a
noční bloky jsou věnovány výcviku na modelových situacích. Přesný čas/téma/složení zasahujících
týmů bude oznamováno až před samotným zásahem. V sobotu proběhne výměna zkušeností a ve
večerních hodinách slavnostní zakončení cvičení.
Cena: Úhrada za účast na cvičení je možná POUZE předem a výhradně bezhotovostním převodem
na účet organizátora: 2600745056/2010. Zpráva pro příjemce: Název týmu nebo člena, za kterého je
platba odesílána. Pro zahraniční platby v eurech - Číslo účtu: 2900783214/2010
IBAN: CZ8820100000002900783214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Úhrada v termínu do 30. 5. 2016 činí:
1 700 Kč/1 osoba (zasahující nebo doprovod)/cvičení (nebo 68 EUR)
Úhrada v termínu od 1. 6. 2016 do 31. 7. 2016 činí:
2 000 Kč/1 osoba (zasahující nebo doprovod)/cvičení (nebo 80 EUR)
Úhrada v termínu od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 činí:
2 500 Kč/1 osoba (zasahující nebo doprovod)/cvičení (nebo 100 EUR)
Pokud nebude platba připsána nejpozději do 1. 9. 2016 na účet organizátora, nebude přihláška
zasahujícího týmu organizátorem akceptována a tým nebude do cvičení připuštěn.
Cena zahrnuje: Ubytování, celodenní stavování a pitný režim, certifikát.
Cena nezahrnuje: Dopravu na místo cvičení a v průběhu cvičení, pojištění.
Trička: Pro účastníky cvičení, jejich doprovod a figuranty nabízíme trička s logem cvičení za 150,Kč/ks. Objednávku je nutné provést s přihláškou na cvičení a uhradit nejpozději do 31. 7. 2016. Po
tomto datu již není možné trička objednat. Velikosti a počty uveďte v případě zájmu do přihlášky.
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!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!
Pojištění si hradí každý účastník sám nebo mu jej platí vysílající organizace.
Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození vybavení a osobních věcí zasahujících
ani figurantů po celou dobu pobytu.
Vzhledem ke zvýšeným nárokům na fyzickou i psychickou zdatnost účastníků musí
účastníci nejpozději v den zahájení cvičení dosáhnout věku 18 let!
U účastníků cvičení se předpokládá znalost svého oboru, cvičení nemá za cíl výuku základů,
ale další rozvoj, rozpoznání svých silných a slabých stránek, získání zkušeností, dovedností,
nácvik spolupráce, testování vybavení atd.
Všechny audio a video záznamy pořízené v průběhu konání cvičení jsou povinni účastníci
bezplatně poskytnout pořadateli.
Přihláška:
 přihlášky zasílejte formou návratky na email reditel@zachranarick.cz
 přijímání přihlášek nejpozději do 31. 8. 2016 spolu s platbou
 po odeslání přihlášky vyčkejte na potvrzení přijetí, v případě překročení kapacity pro
jednotlivá zaměření či celkové kapacity budete informováni, že se již nelze přihlásit
 účastnický poplatek se hradí na účet číslo 2600745056/2010 (Fio banka), odpovídající
částku je nutné uhradit dle výše uvedeného harmonogramu bezhotovostně (nejpozději do
31. 8. 2016)
 pro zahraniční platby v eurech - Číslo účtu: 2900783214/2010
 IBAN: CZ8820100000002900783214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 pro dohledání platby prosím uvádějte jako variabilní symbol IČO Vaší organizace (nemáte-li
jej, uveďte do poznámek název týmu/organizace) a specifický symbol RP16. Zpráva pro
příjemce: Název týmu nebo člena, za kterého je platba odesílána
 při odhlášení do 1. 8. 2016 je storno poplatek 50 % z uhrazené částky, při odhlášení po
15. 8. 2016 je storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené částky, neboť většinu poplatků musí
pořádající organizace zaplatit předem

Vyplněnou návratku zašlete na adresu:

Záchranáři Česká Kamenice, z. s.
Palackého 689
407 21 Česká Kamenice

Dotazy volejte na telefonní číslo 777 244 683 – Bc. Zdeněk Břečka, DiS. (ředitel cvičení)
Těšíme se na Vaši účast!
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