LIGNUM ET FUNIS
Kormidelnícky kurz 2020
Informácia pred prvým víkendom KK 2020: NALODENIE
Začiatok 1. víkendu
Zraz účastníkov kurzu (kadetov) je vo štvrtok 19.marca 2020 o 17:00 pred budovou Komunitného centra pri
farnosti Terchová, Na Úboč 223, 013 06 Terchová. Odporúčame použiť prímestský autobusový spoj, ktorý
odchádza z Autobusovej stanice v Žiline o 16:00. Vystúpiť je potrebné na zástavke Terchová centrum, kam
daný spoj prichádza o 16:27. Účastníkov na zástavke bude čakať určený dôstojník Námornej akadémie.
Upozornenie: Dôstojník NAVS bude účastníkov na zástavke čakať iba v prípade spoju prichádzajúceho o 16:27!
Organizátori kurzu odporúčajú prípravu na pondelňajšie školské vyučovanie počas štvrtkového cestovania,
nakoľko je kurz aj časovo náročný. Ďalším odporúčaním je mať pri sebe aj drobné peniaze na miestnu dopravu,
prípadne preukážku na zľavnené cestovné (v prípade nároku).
Zapíšte si kontaktnú osobu v prípade cestovných komplikácii: 0904 891 025 (Green)
Stravovanie
Stravovanie na kurze je zabezpečené od piatka rána do nedele obeda, konkrétne:
3x raňajky
3 x desiata
3 x obed (z toho 1 x vo forme suchého balíčka)
2 x olovrant
2 x večera
Čo so sebou
Nezabudnite si zobrať so sebou:
 Rodičom podpísaný informovaný súhlas (!)
 Ospravedlnenku podpísanú učiteľom
 Fotokópia kartičky poistenca (odovzdáva sa organizátorovi)
 Drobná obľúbená hračka z detstva (1 kus!)
 Rovnošata a šatka
 Prezúvky
 Spacák (spanie je zabezpečené na posteliach)
 Vankúš na spanie
 Zošity/ zápisníky
 Perá a ceruzky
 Uterák
 Hygienické potreby (zubná hygiena, mydlo, papierové vreckovky)
 Toaletný papier
 Užívané lieky
 Uzlovačka
 Baterka na svietenie
 Vlastná fľaša na dopĺňanie tekutín (pitný režim)
 Preukážka na zľavnené cestovné (v prípade nároku)
 Vankúš na spanie
 Jedlo na štvrtok večer
Upozornenie
Odporúčame nebrať nič navyše, čo zoznam neobsahuje! Tesne pred odchodom na kurz skontrolujte, či sa
zoznam (bude publikovaný na webstránke tu: http://navs.aqua.sk/kk/) nerozšíril, alebo mierne nezmenil!
Koniec 1. časti
Prvý víkend kurzu sa končí v nedeľu 22. marca 2020 o 13:45. Nadväzujúci spoj do Žiliny odchádza z Terchovej
o 14:10 s príchodom do Žiliny o 14:55.

Námorná akadémia vodných skautov
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