Školní sportovní klub při Gymnáziu K. Čapka v Dobříši
pořádá

Vodácký víkend na Lužnici 4. – 6.6.2010
odjezd
v pátek 4.6.smluvním autobusem z Dobříše v 15h
příjezd
v neděli 6.6. smluvním autobusem příjezd na Dobříš asi v 19h
cena
1050 Kč, v ceně je zahrnuta doprava, pronájem vodáckého vybavení, strava a ubytování
pedag.doprovod Martina Brabencová, Milan Brabenec, Gábina Dupalová, Dan Drmla
ubytování na vodáckém tábořišti Majdalena ve stanech Školního sportovního klubu Husky pro 3 osoby
případně možnost mít vlastní stan.
stravování vaříme společně na ohni jako na sportovních kurzech, jídlo 5krát denně plus pitný režim
program biologická exkurze v CHKO a biosférické rezervaci Třeboňsko – naučná stezka
v Národní přírodní rezervaci Červené blato, rašeliniště v okolí Třeboně, trvalá expozice
Krajina a lidé v třeboňském zámku, návštěva Schwarzenberské hrobky a zámku v Třeboni
vodácký výcvik na kanoích na řece Lužnici a podle možností dětí splutí řeky v úseku
Majdalena – rozvodí a Suchdol n/Lužnicí – Majdalena.
každé dítě bude mít záchrannou vestu, pádlo a barel na věci na převlečení
sportovní hry – vybíjená, přehazovaná, kopaná, softbal.
Věci s sebou spacák, karimatka, ešus nebo miska, lžíce, hrneček, krém na opalování, čepice, sluneční
brýle, boty do vody, hygienické potřeby, věci na sebe – co nejvíce a co nejstarší, dobře schnoucí,
pláštěnka nebo nepromokavá bunda a kalhoty, plavky, baterka, kartička pojišťovny
NE - drahé věci, velké finanční obnosy
Program kurzu bude přizpůsoben fyzické zdatnosti studentů a klimatickým podmínkám.
Před odjezdem kurzu budou studenti poučeni o bezpečnosti na kurzu, o zákazu kouření a
požití alkoholu a drog.
Storno podmínky : při neúčasti na kurzu po odevzdání přihlášky a účtujeme storno poplatky
ve výši 20% z celkové ceny kurzu.
Prosíme o odevzdání přihlášky do 16. dubna.
Částku 1050 Kč zaplatit do 30.4.10 na účet číslo 51-1939110207/0100.
Variabilní symbol je rodné číslo nebo datum narození.

...................................................................................................................................

Přihláška
přihlašuji svého syna / dceru /..........................................................................
na biologickou exkurzi a školní výlet na řece Lužnici ve dnech 4.-6.6.2010
tel. kontakt na rodiče..................................................................
datum...................................

podpis rodičů...........................................

