
KURZ VODNÍ TURISTIKY 

PROPOZICE 
Místo konání: řeka Vltava 

Termín: 18. – 23. června 2022 

Strava: Částečně společné vaření (průběžný nákup) 

Doprava: Vlakem do Vyššího Brodu; zpět vlakem z Boršova nad Vltavou 

Cena: 1800,- Kč zahrnuje půjčovné vodáckého vybavení, ubytování ve vodáckých tábořištích, přepravu 

vlakem. Extra částka 500,- na společné vaření bude vybrána v hotovosti v den odjezdu. Kurzovné 

uhraďte do 31. května 2022 bezhotovostně na účet školy (6015-321910339/0800; VS: dle žáka; SS: 

22005) 

Povinné vybavení:  

 Nepromokavý stan (do dvojice/trojice), spacák, karimatka, baterka 

 Krém na opalování, pokrývka hlavy, sluneční brýle, repelent, láhev na pití 

 Oblečení do lodě z rychleschnoucích materiálů, pevná obuv do lodě/řeky chránící kotníky – 

pantofle/crocsy NE!, pláštěnka, plavky, igelitové pytle na důležité předměty 

 Miska/eshus, lžíce, nůž, další potřeby na přípravu jídla apod. 

 Boty na břeh, oblečení na večer k táboráku 

 občanský průkaz, telefon s kreditem (paušál), kartička pojištěnce, léky, kapesné 

 

Zákaz: Alkohol, cigarety, elektrické spotřebiče, repráky a další zbytečnosti 

 

Doporučení: Balte úsporně do batohu bez konstrukce (aby šel složit do sudu). Vybavení se musí vejít 

do jednoho lodního barelu. Neberte žádné drahé věci, vše se může utopit nebo uplavat. Nebalte 

s sebou zásoby jídla, každý den budeme v blízkosti obchodů a restaurací. 

 

 

 

 

Mgr. Jan Hendrych, v. r. 

vedoucí kurzu 

  



 

 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
Svým podpisem potvrzuji, že ……………………………………………..…(jméno), narozen(a) ……………………….. 

nemá nařízenou karanténu, zdravotnický dozor a ani nepřišel/la do styku s nakažlivou chorobou. 

 

 

Datum: (max 3 dny před odjezdem)  Podpis zákonného zástupce: 

 

 

SOUHLAS RODIČŮ S ÚČASTÍ NA KURZU 
Svým podpisem souhlasím s účastí ……………………………………………..…(jméno), narozen(a) 

……………………….. na vodáckém kurzu a dále potvrzuji, že 

 

1. je v dobrém zdravotním stavu. Uveďte zde případné choroby, alergie apod. : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. umí plavat 

3. V případě porušení školního řádu, ubytovacího řádu či dalších předpisů může být žák(yně) 

vyloučen(a) z kurzu a na vlastní náklady pojede domů bez možnosti finanční náhrady. 

 

 

Datum:     Podpis zákonného zástupce: 


