Vodácký sportovní kurz na Ohři
3. B a 7. S
Třídy: 3. B, 7. S
Termín: po 18. 6. - pá 22. 6. 2018
Platba: záloha 3 700 Kč do 27. 4. 2018 na účet školy (každý student
obdržel vlastní variabilní symbol s pokyny k platbě)
V ceně: doprava, půjčovné lodí a vybavení (vesty, pádla, barely), instruktoři
CK Klíč, polopenze, vstup na hrad Loket
Finální vyúčtování proběhne po návratu z kurzu.
Místo: řeka Ohře: Kynšperk n. O. – Královské Poříčí – Loket – Karlovy Vary –
Radošov - Vojkovice
Sraz a odjezd: bude upřesněn; pravděpodobně 7.05 hodin před budovou
gymnázia, odjezd v 7.15
Příjezd: asi v 15.00 hodin autobusem před budovu gymnázia
Vedoucí kurzu:
Pedagogický dozor:
Instruktoři:
Vedoucí dopravy:
Počet žáků:
Zdravotník:

Helena Eichingerová
Miloslav Jílek
2 sportovní instruktoři CK
Helena Eichingerová
27
Na kurz nejede odborný zdravotník. Zdravotní péči
zabezpečí zdravotnická zařízení a nemocnice podél řeky
Ohře.

Co budete potřebovat (bude ještě upřesněno):
 domluvit se na spaní ve stanech (kdo s kým – dvojice, trojice; kdo
vezme stan)
 ešusy, spacáky, karimatky, baterky-čelovky, repelenty
 nepromokavá pouzdra na doklady a telefony
 kartičky pojištěnce
Vodácký sportovní kurz je zajišťován CK Klíč, Turnov (lodě a příslušenství,
polopenze, přeprava bagáže).
BĚHEM KVĚTNA PROBĚHNE INFORMAČNÍ SCHŮZKA VŠECH ÚČASTNÍKŮ
S VEDOUCÍMI, DATUM BUDE UPŘESNĚNO
Program vodáckého výcviku – bude upraven (toto je program z minulého
roku)
Po 18. 6.: odjezd v 7.15 hodin
příjezd do Kynšperku nad Ohří, organizační pokyny, rozřazení do lodí,
teoretický nácvik na suchu, na vodě, vodácký výcvik Kynšperk n. O. –
Královské Poříčí
Út 19. 6.: vodácký výcvik Královské Poříčí – Loket (prohlídka hradu Loket)
St 20. 6.: vodácký výcvik Loket – Karlovy Vary (návštěva kolonády v Karlových Varech)
Čt 21. 6.: vodácký výcvik Karlovy Vary – Radošov
Pá 22. 6.: vodácký výcvik Radošov – Vojkovice, odevzdání lodí
odjezd z Vojkovic ve 13.00 hodin
Kulturní a přírodní zajímavosti: hrad Loket, Karlovy Vary
Plán vodáckého výcviku může být operativně změněn podle stavu vody, počasí a
fyzické zdatnosti žáků.

