
 

 
 

Pozvánka a propozice ke IV. ročníku soutěže 

„Najdi si svou kešku“ 
 

Vážení kolegové, 

dovolujeme si pozvat vaše žáky k účasti ve IV. ročníku soutěže „Najdi si svou kešku“, kterou pořádá 
sekce geodézie při SPŠ stavební Opava.  

Soutěž se bude konat ve středu 20. září 2017 v Městských sadech v Opavě. 

Jak se přihlásit? 

Přihlásit se mohou čtyř až pětičlenná družstva složená z žáků 8. a/nebo 9. ročníku ZŠ. Do e-mailu 
napište název školy, název družstva a počet žáků v družstvu (4 nebo 5). Sestavíte-li více družstev, 
vypište je všechna. E-mail odešlete na adresu ivo.rychtar@spsopava.cz do středy 13. září 2017, 
15:00 hodin. Přihlášku potvrdíme! Do soutěže bude zařazeno prvních 37 přihlášených družstev.  

Co je obsahem soutěže? 

V rámci soutěže budou družstva hledat námi vytvořené „kešky“ pomocí navigace Garmin DAKOTA 10 
a plnit úkoly. Rozhodující pro úspěšné umístění v soutěži bude nalezení „kešek“, čas a počet bodů 
získaných za správné vyřešení úkolů.  
Oceněna budou nejlepší tři družstva. Všichni zúčastnění dostanou drobné propagační předměty. 

Harmonogram soutěže 

8:30 – 9:00   Prezence účastníků u Parkhotelu v Městských sadech v Opavě. 
9:00 Instrukce k soutěži – práce s navigací Garmin DAKOTA 10 a další pokyny. 
 Soutěž. 
 Oběd. 
13:00  Vyhodnocení soutěže. 
13:30  Ukončení soutěže.  

Občerstvení včetně oběda zajistíme pro účastníky zdarma. Dopravu si každá škola zajišťuje sama. 
Účastníci musí mít sportovní oblečení a vhodnou obuv do terénu. Soutěž bude probíhat za každého 
počasí, pláštěnky s sebou!  

Jak se dostanete na místo konání 

Soutěž se bude konat v Městských sadech a v okolí Stříbrného jezera. Sraz je u Parkhotelu 
(http://www.mapy.cz/s/layB). K místu srazu vede MHD, linka 218, zastávka Městské sady (významné 
zastávky: Východní nádraží, Praskova, Dolní náměstí, Divadlo). Cena jízdenky 8 Kč pro žáky do 15 let 
a 13 Kč od 15 let. Jízdní řády jsou na http://www.mdpo.cz/. 

Kontakt na organizátory  
Ing. Lenka Uhrová, T: 723 287 460, E: lenka.uhrova@spsopava.cz – organizace a podmínky soutěže 
Mgr. Ivo Rychtar, T: 608 848 648, E: ivo.rychtar@spsopava.cz – přihlášky 
 

Nezapomeňte přibalit dobrou náladu a soutěživého ducha. 

Těšíme se na vás.  

 
 
 
Ing. Karla Labudová 
ředitelka školy 


