Pokyny pro přípravu výprav
Tyto pokyny jsou závazné pro vedoucí všech výprav v rámci 20. oddílu Ginkgo Č. Budějovice.
Výpravu mají vždy na starosti minimálně dva lidé (jednodenní výjimečně i jeden), z nichž jeden
je hlavní a osobně zodpovídá za to, aby vše, co je zde, bylo v daném termínu zajištěno.

Vícedenní výpravy
Co nejdříve po přidělení výpravy (min. 3 měsíce): Zarezervovat základnu. Seznam základen, na
které náš oddíl obvykle jezdí, a kontakty na správce, je na oddílovém webu v sekci „Pro vedení“.
Měsíc a půl před výpravou (nejpozději):
Rozpočet akce
Rozpočet výpravy se skládá z těchto položek:
Doprava
vlakem: cena jízdného se zpočítá pomocí aplikace www.jizdenka.cz
Je nutné nastavit slevu pro skupiny: Kliknout na „Zákaznická jednoduchá“ a vybrat
„8. Zvláštní nabídky“ => „1. Skupiny“.
autobusem: Základní cenu jízdného zjistí www.idos.cz nebo ze stránek dopravce. K
tomu je třeba připočítat cenu za zavazadlo, která se zvlášť platí při každém
přestupu. Děti do 15-ti let mají obvykle slevu 50%.
Jídlo – v případě vícedenní akce se počítá obvykle 100 Kč / osoba
Ubytování – dle základny (obvykle 35-60 Kč/os/noc)
Potřeby na program
Rezerva – na nepředpokládané náklady (vždycky se nějaké vyskytnou)
Při výpočtu ceny je třeba započítat, že vedení neplatí plnou cenu, ale pouze cenu za jídlo.
Záloha
Za vícedenní výpravy se měsíc předem vybírá záloha 100 Kč. Aby se mohla vybrat měsíc předem,
je třeba informace o jejím vybírání dát do Listu ginkga / Džungle už měsíc a půl předem.
Dva týdny předem (nejpozději)
Podrobné informace
Je nutné dát dohromady podrobné informace o výpravě (sraz a konec – kdy a kde, s sebou atd.) a
zadat do formuláře v sekci pro vedení na webu. Zadaná výprava se hned nerozešle, musí ji
nejdříve potvrdit vůdce nebo zástupce. Informace musí být vytištěné v klubovně nejpozději dvě
schůzky před výpravou, v případě vlčat jako lístečky k rozebrání.
Program
Udělat schůzku pořadatelů zapojených do programu. Program vícedenní akce nemůže nikdy
vytvářet jediný člověk.
Jídlo
Jídlo má obvykle na starosti někdo jiný, než pořadatelé. Je tedy nutné zajistit tohoto člověka.
Den předem (nejpozději)
• nakoupit jídlo
• sehnat si lékárnu a vytisknout aktuální oddílový adresář (v sekci „Pro vedení“) - povinná
výbava vedoucího výpravy.

Jednodenní výpravy a všechny další akce kromě družinovek
Platí pro ně vše kromě toho, co se týká jídla a ubytování.
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