
 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ 
17. LISTOPADU 3, 77200 OLOMOUC 
OLOMOUCKÝ KRAJ 

    

 

Olomouc 30. května 2022 
 

 

 

Pro     ……. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …………………………….. …..   
 

N O M I N A Č N Í     D O P I S 
 
Výbor krajského atletického svazu Olomouc tě nominuje na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže, 
které se uskuteční ve dnech 26. – 30. června 2022 v Olomouci 
 

 
na disciplinu:  ……. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ………………………………………………..………….. ….. ….. ….. 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 

VEDOUCÍ VÝPRAVY: Zdeněk Rakowski, trenér SCM Olomouckého kraje. 
SRAZ ÚČASTNÍKŮ: V neděli 26.6.2022 ve 13:30 hod. na atletickém stadionu v Olomouci,  
 třída 17. listopadu 3, Prosím o dochvilnost!!! 
UBYTOVÁNÍ: Výprava atletů z Olomouckého kraje bude ubytovaná na vysokoškolských kolejích 

Bedřicha Václavka (asi 5 min od atletického stadionu) 
STRAVOVÁNÍ: Plná penze bude zajištěna v místě ubytování. Stravování bude zahájeno 26.6. večeří.  
VYBAVENÍ: Na technické poradě družstva obdržíš krajský sportovní úbor  (sportovní triko, tepláky, 
  kraťasy a mikinu na slavnostní nástup a atletický dres na závody).  
 Ostatní věci na závody, pobyt a osobní potřebu si bereš vlastní! 
UPOZORNĚNÍ: Každý nominovaný závodník zašle obratem POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ 
 ZPŮSOBILOSTI OD LÉKAŘE, které nebude starší než 1 rok na adresu:  
 Zdeněk Rakowski, Atletický klub Olomouc, třída 17 listopadu 3, 772 00 Olomouc,  
 nebo emailem: zrakowski@atletika.cz 
 Lékařské potvrzení je nutné pro zařazení do krajské výpravy!   
 Na srazu výpravy odevzdáš vedoucímu krajské výpravy FOTOKOPII 
 PRŮKAZU POJIŠTĚNCE a POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI, které potvrdí 
 rodiče den před srazem!!!  
OMLUVY: Z vážných důvodů neprodleně sděl Zdeňku Rakowskému telefon: 777 140 357 
 

Věříme, že svou sportovní výkonností přispěješ k celkovému úspěšnému výsledku Olomouckého kraje. 
 

RNDr. Drahoslav Dočkal – předseda KASO                    Zdeněk Rakowski – předseda TR KAS Olomouc 
 

 

 

PRO RODIČE: 
………..….. odstřihněte a spolu se zdravotním potvrzením OBRATEM odešlete na výše uvedenou adresu ………………. 

 
Souhlasíme s účastí našeho syna/dcery na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky. 

 
jméno a příjmení nominovaného: ………………………………………….. jeho zdravotní pojišťovna: …………………………. 

 
trvalé bydliště: ……………………………………………………………..… datum narození: ..…………………………………... 

 
škola: ………………………………………………………………………..… mobil (pokud má):  ……………………………….....

   
telefon zákonného zástupce: ………………………………………………  podpis zák. zástupce: ……………………………… 

mailto:zrakowski@atletika.cz

