Vážení rodiče,
naše škola pořádá každoročně vodácký výcvik pro žáky 8. – 9.ročníků, Dovolte nám, abychom vás informovali o průběhu plánované akce.
Vodácký výcvik bude probíhat na řece Vltavě od 3.6. (sobota) - 8.6. (čtvrtek) 2017.
Náklady spojené s organizací a zabezpečením celého kurzu činí 3 700 Kč.
Případný přeplatek z výcviku bude vrácen až po kurzu podle skutečného vyúčtování všech nákladů.
Způsob platby: bankovním převodem na účet školy 12535491/0100, kde jako VS uvádějte RČ dítěte.
Specifický symbol - 666. Do poznámek napište příjmení dítěte - vodák.
Platbu můžete rozložit na 2 splátky. Záloha ve výši 1 700 Kč musí být uhrazena
nejpozději do 30.4.2017 (lze uhradit i celou částku 3 700 Kč), doplatek 2000 Kč musí být uhrazen nejpozději do 26.5.2017
Nejpozději k datu 26.5.2017 musí být také odevzdáno potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka a kartička pojištěnce
(potvrzení od lékaře - má platnost 1 rok) – formulář lze vyzvednout v kanceláři školy či stáhnout na www.zsmezibori.com/dok.htm
Storno podmínky:- budou pouze v případě, že zrušíte z jakéhokoliv důvodu účast svého dítěte týden před odjezdem
a nenajde se žádný náhradník, který by ho zastoupil.
V tomto případě je storno poplatek 500 Kč (rezervace lodí a jízdenek u ČD), zbytek platby vám bude vrácen.
V ceně je zahrnuto:

pronájem lodí – půjčení pádla, barelu, vesty, výměna poškozené lodi či uplavaného pádla, převzetí lodi, převoz batohů

doprava vlakem (tam a zpět)

ubytování v kempech, poplatky za osobu a stan

4 x strava – snídaně, 2 x svačina, teplý oběd nebo večeře v restauraci podle možností, denně pitný režim a ovoce

připojištění proti úrazu

dle možností i vstupné na prohlídku hradu zámku v Českém Krumlově (zámecký park), muzeum voskových figurín…
Sjíždět budeme letos řeku Vltavu a to od Vyššího Brodu po Zlatou Korunu nebo Boršov (trasa v délce 60 km) = 4 a ½ dne na vodě, kde se žáci naučí
základním dovednostem a znalostem spojených s vodní turistikou.
Program celého výcviku:
1.den – odjezd vlakem z Litvínova v 8:12 – příjezd do Vyššího Brodu v 15:24 (4 přestupy), odpolední výuka na vodě ( teorie a praxe )
2.den – trasa Vyšší Brod - kemp Vltava mezi obcemi Zátoňské Dvory a Všeměry - 25 km plavby
3.den – trasa kemp Vltava - Český Krumlov (kemp Nové Spolí) 9 km, odpoledne – prohlídka města Č.Krumlov a zámku
4.den – Český Krumlov - Koruna - 17 km odpoledne – soutěžní program
5.den – trasa Zlatá koruna - Boršov 19 km
6.den – odjezd vlakem domů z Boršova v 11:27, příjezd do Litvínova v 17:42 (3 přestupy)
Organizaci celého výcviku zajišťuje: Ing. Petrmichl Tomáš (777668699), pedagogický doprovod Bc. Vojtěch Šrůma (608491191) a Jana Štolbová
(zdravotnice) Ing. Jedlička Aleš (Instruktor vodní turistiky), na které se můžete v případě dotazů obracet.
Doporučený seznam věcí na vodu:
Seznam věcí na vodu – povinná výbava

stan – podle dohody do dvojic

karimatka – vhodná alumatka či nafukovací (jsou skladnější než klasické - molitanové)

spacák

kartička pojištěnce – kopii odevzdejte se závaznou přihláškou

plechový hrneček

lžíce

kapesní zavírací nůž

baterka – čelovka je vhodnější

ešus – stačí pouze jeden díl

bunda do deště nebo pláštěnka

boty do vody ( vhodné jsou zapínací sandále či staré kecky – ne pantofle ani krosky nebo jinou obuv,
která má i jen částečně volnou patu apod. !! ) lépe plnou obuv kvůli možnému zranění ve vodě

pokrývka hlavy ( čepice, šátek, klobouk )

batoh ( NE kufr ! ) – batoh bez kovových konstrukcí

hygienické potřeby + ručník a osuška

oblečení podle aktuálního počasí v tomto období

teplejší oblečení k ohni

plavky

gumicuk ( pavouk ) – gumové úchyty na zabezpečení sudů

nejméně 10 m prádelní šňůry nebo podobně silného provazu – pro přivázání na oba konce lodi – při „koníčkování“
(postačí 1 do
lodi - do dvojice)
Seznam věcí na vodu – doporučená výbava

krém na opalování

repelent proti komárům a jiné havěti

dostatek náhradních gumiček na brýle - i na ty sluneční (aby neuplavaly)

karty či jiné menší společenské hry na večer

ledvinka na osobní věci

Igelitové pytle na batoh s oblečením

provázek a kolíčky – ( na sušení prádla )

léky jen pokud jsou nutné – př. proti alergii ( běžnou výbavu léků budou mít učitelé )

přiměřené kapesné - cca 500 Kč - i nějaké drobné mince na sprchu atd.

skvělou náladu

cykloelasťáky (vhodné do lodi – rychle schnou a mají vypolstrovaný rozkrok a zadek, což je praktické při dlouhodobém sezení v lodi
na tvrdých sedadlech)
Nedoporučujeme brát

drahé věci jako šperky a oblečení – může dojít ke zničení či ztrátě

mobilní telefony ( v nutných případech bude možné telefonovat zdarma od učitelů )
Bližší informace budou žákům podány na schůzce zhruba 2 týdny před odjezdem
Této schůzky se mohou zúčastnit i rodiče žáků. (termín schůzky bude dodatečně upřesněn)

