Vodácký kurz
pořádaný pondělí 9. 6. – sobota 14. 6. 2014 na Vltavě.

Sraz na nádraží v Ústí nad Labem v 7.10 hod dne 9. 6. 2014
Kurz je pořádán pro 2. ročníky střední školy, ale může být
doplněn žáky z jiných ročníků.
!!!! Zapište se co nejdříve u učitele TEV Nedvěda. Počet
účastníků je omezen!!!!

Zálohu ve výši 400 kaček zaplaťte na pokladně
školy Palachova do čtvrtka 17. 4. 2014!!!!!
Záloha bude použita na zapůjčení lodí, pádel a záchranných vest
po dobu celého kurzu. http://www.ingetour.cz/pujcovna-lodiraftu/skolni-kurzy-vylety-pujceni-lodi
Jestli se po zaplacení zálohy rozhodnete,že nepojedete,tak musíte
za sebe sehnat náhradu!!!
Při přihlášení dostanete formulář k vyplnění o vaší
zdravotní způsobilosti účastnit se vodáckého kurzu,
který musí být vyplněn a odevzdán do poloviny dubna 2014!!!
(zájezd si financuje každý sám na místě a budete potřebovat
asi něco přes 1800 kaček českých)
cesta, vláček = 600 Kč/os/týden
kánoe, záchranná vesta, pádlo = 400 Kč/os/týden
přeprava zavazadel= 80 Kč/os/týden
kempování= 350 Kč/os/týden
sprchování v kempu = 20 Kč/os./jedno použití, ale
vystřídáte se v poho- dvě/dva 
vaše strava asi 900,- Kč/týden, ale záleží na vás, jak a co si kde nakoupíte, či
jakou zásobu si s sebou přivezete.
Co vše s sebou budete potřebovat:

- !!!!dobrou náladu!!!!
- Občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny!!!!

- spacák + stan + karimatku + baterku, někdo kytaru či jiný hudební nástroj,
ne prosím pianino a xylofon 
- dvoje oblečení, pláštěnku, neopren máte-li, ochrannou přilbu máte-li
- staré tenisky do kanoe či boty do vody (ne holínky )
- ešus a lžíci, vařič, kotlík, baterku, foťák, polní kuchyň a babičku, co dobře
vaří
- opalovací krém, plavky, bombarďáky 
- společenské hry, co se vejdou do baťohu, Nedvěd zajistí Aktivity, hru
Kráva, volejbalový míč, badminton, přenosné stojany se sítí
- ruksak, kletr, krosnu….ne kufry!!!!!!!!a také ne přenosné PC,
notebooky atd.!!!!!
- !!!mějte připraveny v peněžence malé bankovky a drobné, protože
budeme cestou ve vlaku vybírat za společnou jízdenku!!!
- někoho, kdo se o vás bude starat, plánovat výlety, budit vás ráno,
zachraňovat na jezu 
Mgr. Josef Nedvěd – vodník (vedoucí kurzu) a v případě průšvihu ten, kdo pak půjde do
tepláků  a další učitelé školy, dle počtu přihlášených zájemců 
Věříme, že budete obohaceni nezapomenutelnými sportovními i kulturními zážitky
z týdenního pobytu v Jižních Čechách.


