
Milé děti,  
Vážení rodiče, 
 
v rámci dětského dne pořádá Obec Křešín dne 19.6. 2021 Orientační běh pro děti a rodiče. 
 
Sraz: ve 14:00 před OÚ Křešín 
 
Program: 

 14.00 – zahájení 

 14.15 – start v časových intervalech po vytvořených dvojicích popř. menších skupinkách 

 cca 16.00 – návrat po skupinách z vyznačené trasy, na základě vyluštěné tajenky hledání 
odměny pro soutěžící 

 16.00 – večerní hodiny – opékání vuřtů na hřišti, pro zájemce budou k dispozici společné 
hry – softball, přehazovaná, ping pong. 

 
Občerstvení: 

- pro děti budou zdarma zajištěny vuřty na opékání, malinovka a pečivo. 
 
PRŮBĚH: 
Děti obdrží mapu a budou se snažit najít v terénu všechna stanoviště vyznačená v mapě. Na 
stanovišti si kleštičkami označí do startovní karty návštěvu místa (kleštičky, které proděrují číslo 
stanoviště). U každého stanoviště bude ještě umístěn sáček s podklady pro vyluštění tajenky. 
Cílem je najít všechna stanoviště a na základě nasbíraných podkladů vyluštit tajenku, kde se 
skrývá odměna. 
 
KATEGORIE: 
délka trasy pro kategorii do 10 let bude cca 3,5km, pro starší děti zhruba dvojnásob. Část trasy je 
společná pro obě kategorie. Hlavním cílem a kritériem je nalezení všech kontrol, vyluštění tajenky 
a nalezení odměny. Souběžně s tím bude měřen čas, takže ti soutěživější mohou ještě získat 
diplom za umístění.   
 

1. kategorie – děti do 10 let – všechny děti v této kategorii musí na trasu vyrazit minimálně 
s jednou dospělou osobou. Pokud dítě nebude mít doprovod, bude přiřazeno ke skupince, 
kde bude minimálně 1 dospělá osoba 

2. kategorie – děti starší 10 let – zde mohou děti startovat ve skupině s max. 2 účastníky 
nebo dítě + dospělá osoba, popř. pokud rodiče odsouhlasí, je možné, aby dítě vyrazilo na 
trasu samostatně (případné výjimky budou řešeny individuálně na startu). 

 
UPOZORNĚNÍ: 
akce je primárně určena pro děti s trvalým pobytem v obci Křešín nebo děti chalupářů. 
Během akce za bezpečnost dětí odpovídají rodiče. 
 
POTVRZENÍ ÚČASTI: 
nejpozději do neděle 13.6. 2021 – Markéta Krajčová - mobil 606-620898 nebo WhatsApp.  
Prosím o zaslání těchto informací: 

- jméno a příjmení soutěžícího dítěte 
- věk dítěte 
- jméno osoby, která bude dítě v 1. kategorii doprovázet 

 
 
Přejeme hezké sportovní odpoledne prožité s rodinou a kamarády a těšíme se na vaši 
účast. 
 
Za pořadatele: 
OÚ Křešín – Markéta Krajčová a Tomáš Sládek. 


