Dotazník účastníka
vojenského zážitkového tábora „Zóna ALFA 1“
1. Všeobecná sekcia
Meno:
Priezvisko:
Vek:

2. Požiadavky na organizátora:
V prípade že sa ťa daná oblasť netýka tak ju nevyplňuj!

Žiadam ubytovať spoločne s:
Potvrdenie pre zamestnávateľa na
preplatenie príspevku

O účasti v tábore
ANO*
NIE*

O zaplatení faktúry
ANO*
NIE*

*nehodiace sa prečiarkni

3. Pre tých čo už absolvovali tábor Zóna ALFA 1
V prípade že sa ťa daná oblasť netýka tak ju nevyplňuj!

a)
Pamätáš si celkový dosiahnutý počet bodov za všetky
absolvované výcvikové cykly?
b)
Pamätáš si celkový dosiahnutý počet bodov za
každodenné dosahované výsledky počas všetkých absolvovaní
tábora Zóna ALFA 1?
c)
Pamätáš si poslednú dosiahnutú hodnosť?

d)

Označ [x], aký si plnil posledný výcvikový cyklus

e)
akej*

Absolvoval si výcvik v odbornosti?, keď Áno, označ [x],

Základný výcvik
I Pokračovací výcvik
II Pokračovací výcvik
1 Kondičný výcvik
2 Kondičný výcvik
3 Kondičný výcvik
4 Kondičný výcvik
5 Kondičný výcvik
Špecialista - ostreľovač
Špecialista - na
rádiokomunikačné prostriedky
Špecialista - pre nástražné
systémy
Špecialista - pre práce pod
vodou
Špecialista - sebaobrana
Špecialista - skalolezectvo
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e)
Na akú odbornosť by si sa chcel sústrediť, čo by ťa
zaujímalo?, označ [x]**

Špecialista - ostreľovač
Špecialista - na
rádiokomunikačné prostriedky
Špecialista - pre nástražné
systémy
Špecialista - pre práce pod
vodou
Špecialista - sebaobrana
Špecialista - skalolezectvo

*označujú len tí účastníci ktorí už plnili min. 3. Kondičný výcvik
**označujú len tí účastníci ktorí už majú splnený 2. Kondičný výcvik

4. Pre tých čo absolvovali iný zážitkový tábor ako Zóna ALFA 1 s podobným zameraním
V prípade že sa ťa daná oblasť netýka tak ju nevyplňuj!

Pokiaľ si absolvoval / absolvovala iný zážitkový tábor ako Zóna ALFA 1 s podobným zameraním označ [x],
absolvovaný predmet v danej oblasti výcviku a skús či sa dokážeš správne ohodnotiť. Správnosť tvojho
hodnotenia bude overená pri vstupnom teste

Vybrané
označ [x]

Absolvovaná oblasť výcviku

Ako by si sa ohodnotil?
Označ [x] správne
hodnotenie*

Predmet výcviku

5

Základy vojenskej taktiky

Denný výcvik

Kondičná a poradová
príprava

Základy prežitia v teréne

Strelecká príprava

4

3

2

1

Plazenie
Signály
Prekonanie vodnej prekážky
Zákopové práce - lopatka
Operačné postupy - Deň
Taktický presun - Deň
Opičia dráha
Celodenný pochod
Poradová príprava
Výroba, použitie KPZ
Techniky zakladania ohňa
Stavba provizórnych prístreškov
Získanie, úprava vody
Príprava jedla v teréne
Pasce na zver
Teória streľby
Bezpečnosť pri streľbe
Streľba
Podanie prvej pomoci
Prenos raneného

Zdravotná príprava
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Denný výcvik
Nočný
výcvik

Viazane uzlov
Základy lezenia – viazania Prekonanie prekážky lanom
uzlov
Viazanie sedákov - Zlaňovanie
Horolezecký výcvik
Práca s mapou
Práca s buzolou
Topografia
Orientácia podľa slnka
Odhady vzdialeností
Morzeovka
Spojovacia príprava
Základy radiokomunikácie
Použitie vysielačok
Základné cviky
Základy sebaobrany
Mierne pokročilé cviky
Operačné postupy - Noc
Taktický presun - Noc
Základy vojenskej taktiky
Opičia dráha - Noc
Nočné streľby

*5-ka je najvyššie hodnotenie, 1-ka je najslabšie hodnotenie

5. Doprava do tábora
Žiadam využiť hromadný zvoz na trase:
Trasa: stanica „Predajná“ – tábor „Lomnistá“
ANO

Trasa: tábor „Lomnistá“ – stanica „Predajná“

NIE

ANO

NIE

Nehodiace sa prečiarkni

V prípade že prečiarknem NIE som si vedomý toho, že záväzne objednávam prepravu na danej trase
a súhlasím so zverejnenými podmienkami vykonania tejto dopravy a so zaplatením poplatku 3,00 Eur za
využitie tejto hromadnej dopravy na jednom úseku trasy (viď. pokyny v záväznej prihláške účastníka)
Poznámka: hromadný zvoz zo stanice Predajná do areálu tábora, (prípadne späť pri návrate) je podmienený minimálnym počtom
žiadateľov o tento transfer čo je 15 účastníkov. V takomto prípade by bola cena jednej trasy 3,-Ꞓ. V prípade že by nebol dostatočný
záujem o uvedený transfer (menej ako 15 účastníkov), bude žiadateľom o poskytnutie tejto služby včas oznámené jej ZRUŠENIE (v
dobe určenej pre upresnenie odjazdu zvozového prostriedku cca. 14 dní pred nástupom do tábora)

6. Špeciálne požiadavky na stravu
Žiadam zabezpečiť špeciálnu stravu na obdobie pobytu v tábore
ANO

NIE

Nehodiace sa prečiarkni

10. januára 2019

3

Druh špeciálnej stravy

Označ vybranú
stravu [ x ]

Bezlaktózová strava
Bezlepková strava
Diabetická strava
Vegetariánska strava
Vegánska strava
V prípade požiadavky na zabezpečenie inej stravy vypíšte tuto požiadavku do boxu dole, prípadne kontaktujte organizátora tábora

V prípade že prečiarknem NIE som si vedomý toho, že záväzne objednávam špeciálnu stravu a súhlasím so
zverejnenými podmienkami pre zabezpečenie špeciálnej stravy a so zaplatením poplatku 16,00 Eur za využitie
tejto služby (viď. pokyny v záväznej prihláške účastníka)

7. Špeciálna zdravotná starostlivosť
Žiadam zabezpečiť špeciálnu zdravotnú starostlivosť na obdobie pobytu v tábore
ANO

NIE

Nehodiace sa prečiarkni
Poznámka: v prípade že účastník tábora vyžaduje špeciálny dohľad lekára, alebo zdravotníka počas pobytu v tábore, (napr. diabetik),
je potrebné toto uviesť do boxu dole, prípadne konzultovať priamo s organizátorom tábora. Taktiež je potrebné uviesť užívanie liekov
(názov lieku, dávkovanie, podmienky požitia), obmedzenia fyzickej a mentálnej záťaže (staršie zranenia, operácie, doliečovanie, fóbie
z uzavretých priestorov, z výšky, z vody a pod.)

8. Použitie vlastnej airsoftovej zbrane
Daný bod vyplňuje výhradne zákonný zástupca účastníka tábora

Žiadam o možnosť použitia vlastnej airsoftovej zbrane pre účastníka tábora ktorého som zákonným
zástupcom na druh výcviku v ktorom bude daný typ zbrane využiteľný a ako osobnú výzbroj pri plnení
bojových hier / misií.
ANO

NIE

Nehodiace sa prečiarkni

V prípade že prečiarknem NIE som si vedomý toho, že záväzne žiadam o možnosť použitia vlastnej airsoftovej
zbrane pre účastníka tábora ktorého som zákonným zástupcom a beriem na vedomie že som povinný
dodržiavať ustanovenia zákona 190/2003 Z.z. v novelizácii 2001, § 56, odd. 8. týkajúci sa vypožičania, alebo
prenajatia zbrane kategórie D osobe mladšej 18 rokov.
Poznámka: v prípade že hovoríme o vlastnej airsoftovej zbrani máme na mysli vlastníctvo zbrane niektorého z rodičov, alebo
príbuzných či známych účastníka starších 18-tich rokov, ktorí zbraň na výcvik pre účastníka zapožičali. Uvedené je v súlade so zákonom
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190/2003 Z.z v novelizácii 2010, paragraf 56 odd.8. Airsoftová zbraň môže byť na výcvik zapožičaná len účastníkovi vo funkcii
„Veterán“ plniaci Kondičný výcvik 1 a vyšší s min. vekom 13 rokov a to striktne v súlade s dodržaním pravidiel a nariadení citovaných
v hore uvedenom zákone 190/2003 Z.z v novelizácii 2010, paragraf 56 odd.8. Pri kontrole výstroje a výzbroje v nástupný deň je
účastník, (zodpovedná osoba za účastníka majúca min. 18 rokov) povinná odovzdať airsoftovú zbraň organizátorovi do úschovy tzv.
„zbrojného skladu“ a tato bude účastníkovi zverená len za účelom plnenia výcviku a bojovej misie a to len pod dozorom inštruktora
výcviku staršieho ako 21 rokov. Zbraň bude odovzdaná majiteľovi v deň odchodu z tábor

9. Doplnkové informácie pre organizátora

a) Objednanie trička a čapice:
Označ veľkosti pre objednanie trička - deti
Vek [roky]
Veľkosť
9 - 10
140
10 - 11
146
11 - 12
152
12 - 13
158
13 - 14
164
Označ veľkosť pre objednanie trička chlapci 15 – 18 rokov
Hruď [ cm ]
Pás [ cm ]
EUR
Veľkosť
88 - 92
76 - 80
37/38
S
96 - 100
84 - 88
39/40
M
104 - 108
92 - 96
41/42
L
112 - 116
100 - 104
43/44
XL
Označ veľkosť pre objednanie trička dievčatá 15 – 18 rokov
Prsia [ cm ]
Pás [ cm ]
EUR
Veľkosť
84 - 88
68 - 72
36/38
S
92 - 96
76 - 80
40/42
M
100 - 104
84 - 88
44/46
L
110 - 116
94 - 100
48/50
XL
Označ veľkosti pre objednanie čapice - chlapci
Obvod hlavy
Veľkosť
[cm]
56
S
58
M
60
L
62
XL
Označ veľkosti pre objednanie čapice - dievčatá
Obvod hlavy
Veľkosť
[cm]
54
S
56
M
58
L

Označ vybranú veľkosť [ x ]

Označ vybranú veľkosť [ x ]

Označ vybranú veľkosť [ x ]

Označ vybranú veľkosť [ x ]

Označ vybranú veľkosť [ x ]
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b) Objednanie Známky + retiazky (Dog Tag)
Žiadam objednať „Známku + retiazku“ (Dog Tag),
(nerezová s tlmičom + strieborná niklovaná retiazka)
ANO

NIE

Nehodiace sa prečiarkni

V prípade že prečiarknem NIE som si vedomý toho, že záväzne objednávam „Známku + retiazku (Dog Dag)“
a súhlasím so zaplatením poplatku 6,20 Eur za poskytnutie tejto služby (viď. pokyny v záväznej prihláške
účastníka)
V prípade objednania Známky, vyplň nasledujúce údaje
Meno
Priezvisko
Krvná skupina
Tábor
„Zóna ALFA 1“
Poznámka:
objednanie Známky + retiazky je možné len za predpokladu zaplatenia zálohy za zážitkový tábor nie
pozdejšie ako 60 dní pred plánovaným nástupným termínom do tábora
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