
MEDAILE pro děti 

BOREC 
Hecněte se a pojďte do plnění úkolů! 

PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ TITULU BOREC 

                      1. BOREC – za splnění úkolů 1. stupně - žlutá medaile 

2. BOREC – za splnění úkolů 2. stupně - zelená medaile 

3. BOREC – za splnění úkolů 3. stupně - modrá medaile 

  4. BOREC – za splnění úkolů 4. stupně - červená medaile 

 5. BOREC – za splnění úkolů 5. stupně - duhová medaile 

Všeobecné podmínky: 

1. Vyplňte objednávku přes naše stránky. V okamžiku uhrazení vám přijde ke stažení pracovní list. Rezervujeme 

vám medaili a po zkontrolování zaslaného vyplněného listu ji odesíláme (spolu s info mailem) na vybranou zásilkovnu, 

podle zvolené dopravy.  

2. Vytiskněte si žlutý pracovní list a poté postupujte podle zadaných úkolů. Úkoly tu najdete od lehkých po složitější. 

Dítě nemusí být aktivní sportovec, aby dosáhlo na duhovou medaili. Při plnění každé z medailí se naučí něco 

nového, něco posílí, něco bude muset oželet, možná se bude muset překonat.  

3. Za každý vyplněný list má dítě s registrací a uhrazením objednávky nárok na medaili příslušné barvy. Medaile se 

nedají přeskakovat. Úkoly jsou seřazené pečlivě od lehčích na žluté úrovni přes těžší zelené, modré a červené až 

k duhovým. Při objednávce první, žluté medaile zadáváte unikátní přezdívku, kterou neměňte při registracích na 

další stupně. Po uhrazení objednávky přijdou do mailu s fakturou i instrukce k úkolům. Pracovní list vyplňujte spolu 

s dítětem, bude potřebovat pomoc dospělého. Čím mladší, tím více dohlížejte.  

4. Registrace se provádí vždy s objednávkou nového stupně BORCE, na každé dítě zvlášť. Stupně Borce, prosím, 

nepřeskakujte. Pro podporu dítěte můžete registrovat i sebe . Rádi se podíváme na fotku z plnění úkolů. 

Výkony dětí budeme evidovat pod přezdívkami a podle věku na našich stránkách, proto může být čtyřleté dítě na 

začátku tabulky, stejně jako jeho patnáctiletý kamarád. Ty nejlepší výsledky a některé vylosované pak ještě 

odměníme zvláštními cenami Klubu Čtyřlístek. 

5. Kopii pracovního listu pošlete ve formátu jpg nebo pdf na e-mail: jana.vancurova@klubctyrlistek.cz  s předmětem 

BOREC 1-5. Medaile přijde po kontrole vyplněného pracovního listu na adresu uvedené zásilkovny, posíláme každý 

pátek (následující týden po odeslání pracovního listu)  nebo si ji můžete vyzvednout osobně ve Strančicích (po 

domluvě). 

6. Účastnit se mohou děti všech věkových kategorií (od 4 let) a obou pohlaví z celé ČR, záleží na vašem uvážení. 

7. Pokud chce úkoly plnit více dětí, vyplňte, prosím, registraci každému z nich nebo i sobě. 

8. Svou registrací a účastí souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení úkolů Klubem dětí a 

mládeže Čtyřlístek, z.s. 

9. Klub dětí a mládeže Čtyřlístek si vyhrazuje právo na úpravy jednotlivých 

zadání a kontrolu plnění pracovních listů. Dále žádáme o dodržování 

pravidel bez kopírování a rozmnožování pracovních listů bez registrace. 

10. V případě jakéhokoliv dotazu, prosím, volejte 737882959 - Jana 

Vančurová nebo pište na jana.vancurova@klubctyrlistek.cz , do předmětu 

prosím heslo BOREC.  
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