Informace pro ú astníky školení za ínajících kartograf - 16.-18. 11. 2007 ve Zderazi
Termín: 16.-18. 11. 2007
Místo konání: rekrea ní st edisko Renospond ve Zderazi (3 km severozápadn od Prose e u Skut e (http://www.renospond.cz/). GPS sou adnice 49°49 24.69 N; 16°06 16.13 E; p íjezdová mapka
http://supermapy.centrum.cz/?title=Renospond&desc=rekrea%C4%8Dn%C3%AD%20st%C5%99edisko
&cross=3579630:5521920&bbox=3577020:5520030-3582690:5524660, p íjezd je po úzké asfaltce z obce
Zderaz.
Sraz: pátek 16. 11. 2007 do 12 hodin.
Ubytování: vytáp né pokoje v rekrea ním st edisku
Stravování: plná penze v rekrea ním st edisku; za íná v pátek ob dem, kon í v ned li ob dem; je možno
zakoupit drobnosti + nápoje
Program: bude up esn n p i zahájení školení
Vybavení: vše pro mapování v terénu (i pro p ípad špatného po así) - pevná, lehká, nemagnetická (!!!)
podložka formátu cca A4, buzola (b žná závodnická; palcovka je zcela nevhodná), izolepa, tužky mikrotužky 0,5 mm v po tu 5 ks, nemagnetické s barevnými polymerními tuhami (omezen bude možné
tuhy na míst zakoupit i v burze vym nit), m kká a tvrdá guma, pravítko a trojúhelník, kalkula ka,
n žky; teplé oble ení, pevná obuv, deštník nebo plášt nka, v ci na b hání
psací pot eby, blok, volné listy A4, flashdisk, optimáln notebook, dosavadní mapové výtvory
Ukon ení: v ned li do 15 hodin
Ú astnický poplatek: 650,- K pro leny SOB, 900,- K pro ne leny (bude uhrazen p i prezentaci nebo
dle následných pokyn )
Cestovné: nebude hrazeno
Studijní materiál: Metodická p íru ka „Tvorba map pro orienta ní b h“, kterou vydala Mapová rada
v kv tnu 2001 (papírová za 50,- K na sekretariát
SOB, digitáln na http://tvorbamap.shocart.cz/).
P íru ku bude možné zakoupit na míst za 50 K . Doporu uji seznámit se s touto brožurou ješt p ed
za átkem školení. Z tohoto materiálu se dozvíte vše pot ebné; proto p i vlastním školení tyto teoretické
znalosti jen shrneme a up esníme a ve v tší mí e se zam íme na získávání praktických zkušeností, a už
v terénu nebo u po íta e.
Upozorn ní: Pokud se z libovolného d vodu nem žeš zú astnit školení, okamžit m kontaktuj mailem
(langr.jan@centrum.cz) nebo telefonicky (602 166 238) kv li rezervaci nocleh a stravy.
Jan Langr
p edseda Mapové rady SOB

