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Pozvánka na školení 
• hlavních činovníků RZ, činovníků OBK vozidel  

Dne 25.března 2023 se koná školení hlavních činovníků RZ, činovníků OBK vozidel. Školení 
se koná v Janovicích nad Úhlavou  – školící zařízení v Rozvojové zóně (49.3338022N, 
13.2065386E). 

Začátek školení je v 10.00 hod. Prezence od 9.30 hod. 

Lektoři školení: Jiří Valenta 

Účast na školení je podmínkou pro zapsání činovníků do seznamu proškolených. 

Účastnický poplatek je 300,- Kč za osobu  

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti vyplněním Seznamu účastníků, s 
přesným uvedením jejich funkce, a jeho zasláním na e-mailovou adresu stipek@raz-dva.cz, a 
to nejpozději do 20. března 2023.  

Předpokládané ukončení je ve 14.00 hod. 

Oběd a občerstvení pro účastníky školení jsou zajištěny. 

 

• vedoucích a zástupců vedoucích pořadatelských skupin 
Dne 25.března 2023 se koná školení hlavních činovníků RZ, činovníků OBK vozidel. Školení 
se koná v Janovicích nad Úhlavou  – školící zařízení v Rozvojové zóně (49.3338022N, 
13.2065386E). 

Začátek školení je v 10.00 hod. Prezence od 9.30 hod. 

Pro vedoucího pořadatelské skupiny a jeho zástupce je účastnický poplatek je 150,- Kč za 
osobu (náklady na oběd a občerstvení). 

Pouze na základě účasti na školení budou činovníci zapsáni do seznamu proškolených a 
mohou provádět školení členů pořadatelských skupin.  

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti vyplněním Seznamu účastníků, s 
přesným uvedením jejich funkce, a jeho zasláním na e-mailovou adresu stipek@raz-dva.cz, a 
to nejpozději do 20. března 2023. 

Předpokládané ukončení je ve 14.00 hod. 

Oběd a občerstvení pro účastníky školení jsou zajištěny. 
 

Jiří Valenta 
Předseda Komise rally AS AČR 
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