Stručná charakteristika akce Bitva pěti Armád 2019
konané v Doksech u Máchova jezera 14.-16.6.2019
Vážení rodiče/zákonní zástupci,
Váš potomek by se rád zúčastnil námi pořádané dobrodružné hry v přírodě. Vzhledem k tomu, že není ještě
plnoletý, vyžadujeme k tomu Váš písemný souhlas. Předem Vás ovšem musíme upozornit na okolnosti a
nebezpečí, které ze samotného charakteru akce plynou.
1) Bitva pěti armád je několikadenní sportovní akce, jejíž hlavní náplní je pohyb účastníků po lese a šerm
s měkčenými maketami historických zbraní (meče, sekery,…). Zbraně musí splňovat bezpečnostní kritéria a
stejně tak boj se řídí jasnými pravidly. Nebezpečí úrazu vyplývá ze samotné podstaty šermu (cílem zde však
není zranit, ale jen zasáhnout), dále pak z pohybu účastníků v členitém a náročném terénu a z nepřehlednosti
některých situací, dané vysokým počtem účastníků (přes 500).
Hlavní důraz je kladen na bezpečnost, přesto však přijde každoročně množství účastníků k drobným
úrazům. Ani riziko vážnějšího úrazu nelze v žádném případě vyloučit – z toho důvodu je přímo na bojišti
v pohotovosti lékař a školení zdravotníci. Samozřejmostí je možnost okamžitého transportu do nemocnice.
2) Organizátoři zajišťují svolení všech patřičných osob a institucí (majitelé pozemků, lesní správa, vedení
města, policie,..), stejně tak dostatečný přísun pitné vody a hygienické minimum.
3) Na místo konání bitvy se každý účastník dopravuje sám. Stravování si také zajišťuje každý účastník sám, na
místě jsou k dispozici pouze ohniště na vaření a pitná voda. Tábořiště se nachází cca 3-4 km od města
Doksy, takže na místě není moc možností si jídlo pořídit. Organizátoři v žádném případě nedohlížejí na
chováním účastníků mimo rámec samotné hry, proto doporučujeme svěřit Vašeho potomka po dobu akce do
odpovědnosti dospělé osoby, která bude na akci přítomna.
4) Veškeré informace k akci jsou, či do začátku bitvy budou k dispozici na internetových stránkách
www.b5a.cz (doporučujeme prostudovat dokumenty v částech http://b5a.cz/cze/tento_rocnik
a
http://www.b5a.cz/cze/nadcasove ), na místě pak na centrální nástěnce či u organizátorů. Všichni účastníci
se na hře podílejí na vlastní riziko a jsou povinni řídit se instrukcemi organizátorů. Neukáznění hráči mohou
být ze hry i z tábořiště bez náhrady vykázáni. Akce se smí účastnit pouze přihlášené a na místě
zaregistrované osoby starší 15-ti let. Osoby mladší 18-ti let musí předložit níže uvedené, od svých
zákonných zástupců podepsané, závazné prohlášení. Každý účastník je též povinen si s sebou přivést
občanský průkaz (či ekvivalentní doklad totožnosti) a kartičku zdravotní pojišťovny.
Zde odstřihněte……………………………………………......................………… Zde odstřihněte

ZÁVAZNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že……………………………..narozen……………………adresa……………………………….. je dostatečně
psychicky a fyzicky způsobilý k účasti na Bitvě pěti Armád roku 2019, konané 14.-16.6.2019 v Doksech a má k tomu mé svolení.
Svým podpisem stvrzuji, že jsme se já i můj potomek dostatečně informovali o průběhu akce. Jsem si plně vědomi toho, že můj
potomek se akce účastní na vlastní riziko a organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za chování účastníků. Uvědomuji si, že se
jedná o fyzicky i psychicky náročnou akci, při které je reálné nebezpečí úrazu. Svým podpisem taktéž stvrzuji, že všechny zde
uvedené údaje jsou pravdivé.

Jméno, datum narození, adresa a telefonní číslo (funkční v době konání akce) zákonného zástupce účastníka:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------Podpis zákonného zástupce účastníka

----------------------datum

----------------------místo

