Letní sportovní kurz 2017 - vodní turistika na Vltavě
Místo konání: řeka Vltava, Vyšší Brod – Zlatá Koruna
Termín: 12. 6. – 16. 6. 2017
Odjezd: Pondělí 12.6. Brno – hl. nádraží v 9:15 hod.,
sraz v 8.45 hod. ve vstupní hale hl. nádraží
Příjezd: Pátek 16. 6. ve večerních hodinách, Brno – hl. nádraží
Program kurzu: Pondělí 12. 6. příjezd do Vyššího Brodu, vypůjčení raftů, základní výcvik na
raftech na úseku řeky u kempu, úterý 13. 6. trasa Vyšší Brod – Rožmberk, středa 14. 6. trasa
Rožmberk – Český Krumlov, čtvrtek 15. 6. trasa Český Krumlov – Zlatá Koruna, pátek 16. 6.
odjezd ze Zlaté koruny do Brna.
!! Jedeme na raftech pro 4 osoby, veškeré vybavení (včetně stanu a spacího pytle)
vezeme s sebou v raftu!!
Ubytování: v kempech, ve vlastních stanech,
vybavení kempů: bufet a prodejna potravin, WC, pitná voda,
sprchy s teplou vodou za poplatek 20 Kč – není v ceně
Stravování: ve vlastní režii – není v ceně
restaurace a prodejny potravin v dosahu všech kempů
Doprava: vlakem Brno – Vyšší Brod a Zlatá Koruna – Brno
Cena: 2 000 Kč
Cena zahrnuje: dopravu vlakem, vypůjčení raftu, pádla, vesty a barelu na věci,
ubytování – poplatky za kempy, finanční rezervu na opravu raftů apod.
(pokud rezerva nebude čerpána, bude vrácena účastníkům),
pojištění není v ceně, strava není v ceně
Účast: kurz je součástí výukového plánu předmětu tělesná výchova pro 2. ročník vyššího
gymnázia
Závazná přihláška: odevzdat obratem, nejpozději do 5. 5. 2017 vyučujícímu TEV
Platba: Částku 2 000 Kč je třeba uhradit nejpozději do 5. 5. 2017 na účet školy (Unicredit
Bank Czech Republic, a.s. v Brně, účet 38155008/2700, variabilní symbol = rodné číslo
studenta)
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třída ........................... na školní kurz vodní turistiky v termínu 12 .6. – 16. 6. 2017
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