ŽH 2013
HERLÍKOVICE
Líbí se Vám atmosféra soutěží? Se zvláštními disciplínami a překvapivými novinkami? Věříte
sobě a svým spolupracovníkům?
OSŽ Mladá Boleslav pořádá ve spolupráci s dalšími partnery pro všechny železničáře a další
subjekty

2. Železničářské hry 2013

18. – 20. června 2013, skiareál Herlíkovice

Druhý ročník unikátní akce je pro Vás připraven. Zveme Vás k sportovnímu, ale také zábavnému
klání. Opět můžete být ve středu dění! Máte šanci být vítězi a vychutnat si chvíle slávy!
Výjimečnou památku si odnese každý – GARANTOVÁNO!
Závody na horských koloběžkách — sjezd — použití čtyřsedačkové lanovky — rozhledna
Žalý ve výšce nad 1000 m.n.m. — soutěže v největší české řece Labi — více než desítka
soutěží družstev, 4 členných a nejlépe smíšených týmů — ubytování s plnou stravou,
veškerá doprava a servis — hodnotné ceny a uznání.
Publicita! Ukažte druhým, co ve Vás je a co dokážete!
Přihlášky na email: olympiada@osmb.cz, tel. číslo: 605 245 783 (v síti OSŽ MB zdarma)
do 1.6.2013. Uveďte jméno a příjmení a přesnou adresu zaměstnavatele.
Libor Šimůnek, OSŽ Ml. Boleslav

Časový plán a program železničářských her 2013:
úterý 18.6.2013
10.40 		
odjezd autobusu pro účastníky Her ze Staré Paky od nádraží
11.00 – 12.00
ubytování účastníků
12.00 		
oběd
13.00 		
Slavnostní zahájení her
13.30 – 19.00
první soutěžní odpoledne
19.00		
večeře
20.00		
večerní zábavný program se soutěží
středa 19.6.2013
08.00		
snídaně
09.00 – 12.00
soutěžní dopoledne
12.00		
oběd
12.30 – 19.00
druhé soutěžní odpoledne
19.00		
večeře
20.00		
večerní zábavný program se soutěží
čtvrtek 20.6.2013
08.00		
snídaně
09.00 – 10.00
vyhlášení výsledků a vyhodnocení
10.30 		
odjezd autobusu pro účastníky her do Staré Paky k nádraží

Celý areál disponuje velkokapacitním parkovištěm pro vlastní automobily.
Pro účastníky Železničářských her je plně zajištěno stravování a ubytování a použití všech
sportovních prostředků a pomůcek, včetně horských koloběžek a použití lanové dráhy.
Připraveno je více než 10 soutěžních disciplín, trénink a jízda na horských koloběžkách, soutěže
na vrcholu hory Žalý, na sjezdovce Herlíkovice, v sportovním areálu Herlíkovice a blízkém okolí.
Startovné ve výši 8 000 Kč je možno požádat k uhrazení
sociálním fondům zaměstnavatelů, nebo FKSP
Obrázky z předchozího ročníku naleznete zde:

www.osmb.cz/_ftp/Fotky/2012/olympiada/olympiada.htm
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