Základné ustanovenia:
Miesto konania: Výcvikový priestor vojenského obvodu Lešť
(VP VO Lešť)
Termín:
20. – 23. júna 2011
Cieľ:

Predstaviť stredoškolákom a zástupcom médií prácu profesionálneho
vojaka formou praktického výcviku pod vedením najskúsenejších
inštruktorov Ozbrojených síl SR.

Účastníci:

Stredoškolské družstvá, ktoré sa aktívne zapájali
do aktivít skupín personálneho doplňovania
územných vojenských správ v jednotlivých
krajoch, počas celého školského roka

Družstvo:

6 členov – 4 chlapci + 2 dievčatá (nedodržanie
tejto podmienky je dôvod na vylúčenie celého
družstva pri nástupe do autobusu.)

Návratka za školu : Zaslať najneskôr do 25. mája 2011
na adresu príslušnej územnej vojenskej správy,
ktorá je uvedená na zadnej strane
Tituly a ceny:

„Najlepšia čata“
- pohár ministra obrany SR
„Najlepšie paintballové družstvo“
- pohár náčelníka Generálneho štábu OS SR
„Najlepšie stredoškolské vojenské družstvo“
- pohár riaditeľa Personálneho úradu
Každý
účastník
obdrží certifikát riaditeľa Personálneho
o absolvovaní vojenského výcviku.

úradu

Organizačné pokyny:
Doprava:

Zabezpečená autobusmi ministerstva obrany na náklady
ozbrojených síl. Presnú trasu a časy nástupu spresnia
profesionálni vojaci príslušnej ÚVS.

Ubytovanie:

Zrubové domy - ZT Slávia s kompletným logistickým
zabezpečením vo Výcvikovom priestore Lešť.

Stravovanie:

Zabezpečené na náklady ozbrojených síl. Prvé jedlo
v deň nástupu – obed. Druhý a tretí deň celodenná
strava. Posledný deň končí obedom. Počas celej doby
bude zabezpečený pitný režim. Počas cesty do VP VO
Lešť si zabezpečí občerstvenie každý účastník
individuálne.

Ústroj:

Pri nástupe bude každému účastníkovi zapožičaná:
Poľná rovnošata vz. 85 (maskáče)
Poľná obuv vz. 60, 90 (kanady)
Spací vak
(spacák)
Jedací riad trojdielny (ešus)
Poľná fľaša
Chlebník

Vlastná povinná: Pevná obuv (turistická), baterka, spodky, tričko s dlhým
výstroj
rukávom teplé ponožky, opasok, pršiplášť, náhradná
obuv - nie nové tenisky, príbor, nôž, karimatka.
Výcvik:

Pod vedením profesionálnych inštruktorov Práporu
výcviku a profesionálnych vojakov OS SR.

Lekárske
zabezpečenie:

Zabezpečené lekármi ozbrojených síl.
Každý účastník predloží pri nástupe do autobusu
preukaz poistenca; potvrdenie od praktického
lekára o zdravotnom stave; prehlásenie rodiča, že je
plavec a že netrpí žiadnymi fóbiami (strach z výšky,
uzavretý priestor, strach z tmy) – súčasť prihlášky.

Povinné požiadavky:
Osobné údaje: Vyžadované v návratke sú potrebné pre spracovanie
zoznamov pre zabezpečenie vstupu do VP VO Lešť.
Zdravotný stav: Z dôvodu náročnosti výcviku požadujeme 100%
zdravotný stav bez obmedzení, čo je potrebné
doložiť lekárskym potvrdením pri nástupe.
Súhlas rodičov: Predloží každý účastník pri nástupe do autobusu.
Poistenie:

Zabezpečiť na vlastné náklady komerčnou
poisťovňou. V poistení zahrnúť cestu z miesta
bydliska do VP VO Lešť a späť a činnosti
(prekonávanie prekážkovej dráhy, vodnej
prekážky, lezecká stena, paintbalový
turnaj, chemická /používanie prostriedkov
ochrany bez otravných látok/, zdravotnícka,
požiarna, taktická príprava). Činnosti budú
vykonávané pod vedením skúsených inštruktorov.

Miery:

Tieto údaje zabezpečia, že výstroj, ktorá bude
zabezpečovaná prostredníctvom ozbrojených síl
bude pre Vás pohodlná „ako ušitá na mieru.“

Tlačivá:

Na našich stránkach nájdete potrebné tlačivá:
(návratka za školu, návratka s osobnými údajmi,
súhlas rodičov a potvrdenie od lekára)

Stránky:

www.personal.mil.sk,

Veliteľ Kempu: mjr. Ing. Norbert HRIB, 0903 824 801
(kontaktujte v stave núdze inak sa obracajte na
územnú vojenskú správu vo Vašom kraji)
E-mail:

zuzana.gieciova@mil.sk

