Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.
____________________________________________________________________________________________________________

IČO: 25 38 32 05
IZO: 061 988 278
IZO RED: 600 016 706

Vodácký kurz
Termín: 24. 5. a 29. 5. – 2. 6. 2017
Místo konání: řeka Vltava – úsek Vyšší Brod – Zlatá Koruna
Zajištění kurzu: Posejdon o. s. (http://www.posejdon.cz)
Cena:
- 3850,- Kč splatná do 28. 04. 2017
- v ceně je zahrnutá hromadná doprava, strava 5x denně + pitný režim, ubytování v kempech
s vlastním stanem, lodě, vodácké vybavení (pádlo, vesta, sud), přeprava zavazadel v místě,
vstupné do grafitového dolu
- úhrada na účet školy 19-348 818 0247/0100
- variabilní symbol – osobní číslo žáka
Povinná výbava:
- Spacák, karimatka
- Stan – stačí jeden do dvojice
- Pevnou obuv (jinou než na vodu)
- Oblečení do teplého i chladného počasí nebo také deštivého
- Vhodné: baterka, osobní léky, hygienické potřeby + ručník, několik kolíčků na prádlo včetně
šňůry, nádoba na vodu (plecháček nebo ešus), lžíce, kapesní nůž.
Povinná výbava na vodu:
- Pevnou obuv (např. staré, plátěné tenisky, které se mohou ve vodě zničit). Ne croscy či
sandály!“
- Nepromokavou bundu, popř. pláštěnku
- Kraťasy, plavky, šusťáky, triko s krátkým rukávem, triko s dlouhým rukávem
- Šátek nebo čepici, opalovací krém, sluneční brýle, repelent
Doklady:
- karta pojištěnce, občanský průkaz
- doklad o bezinfekčnosti
Program:
Středa 24. 5. 2017 - Přípravný den v loděnici ve Věřňovicích, cca 2 hodiny na vodě
Sraz: 9,00 loděnice Věřňovice
Předpokládané ukončení programu je mezi 13 - 14 hodinou.
Cena za účast na přípravném dni činí 100 Kč, splatná na místě.
1. den
Odjezd:
z Karviné (sraz 5,10 hl. nádraží), vlakem Ex 544 Hutník, směr
Vyšší Brod
Příjezd do cíle:
v odpoledních hodinách příjezd do Vyššího Brodu (13,24)
V místě:
sprchy s teplou vodou (automat – 20Kč), WC, pitná voda, občerstvení
Organizace:
příchod do kempu „Pod hrází“ ve Vyšším Brodě v doprovodu
pedagogů, postavení stanů, vyzvednutí vest, pádel, sudů a lodí,
poučení o bezpečnosti, základní ovládání lodě na klidné vodě,
terminologie, večeře, táborák, večerka

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o.
2. den, 21km/cca 6h plavby
Organizace:
snídaně, sbalení stanů a batožiny, jejich předání k transportu
doprovodným vozidlem
Vyplutí:
z Vyššího Brodu, plavba ve skupinách společně s instruktory
Zastávka:
dle potřeby, 1. svačina, zastávka na oběd v restauraci v Rožmberku
Cíl:
Náhořany, (kemp U Fíka)
V místě:
2. svačina, postavení stanů, večeře, zhodnocení, táborák, večerka
sprchy s teplou vodou (automat – 20 Kč), WC, pitná voda, občerstvení
3. den, 11,7km/cca 4h plavby
Organizace:
snídaně, sbalení stanů a batožiny, jejich předání k transportu
Vyplutí:
Nahořany kemp „U Fíka“, plavba ve skupinách s instruktory
Zastávka:
dle potřeby, 1. svačina během plavby
Cíl:
kemp Český Krumlov, 2. svačina, postavení stanů, pozdní oběd
v centru města, prohlídka města, zámeckého parku a organizovaná
prohlídka grafitového dolu, rozchod, návrat do kempu, večeře,
večerka
V místě:
Sprchy (automat - 20Kč), pitná voda, občerstvení
4. den, 17,6km/cca 7h plavby
Organizace:
snídaně, sbalení stanů a batožiny, jejich předání k transportu
Vyplutí:
Český Krumlov, plavba ve skupinách s instruktory
Zastávka:
dle potřeby, svačina během plavby (2x)
Cíl:
kemp Zlatá Koruna, přesun do Českého Krumlova, pozdní oběd,
postavení stanů, táborák, pasování vodáků, večeře
5. den, odjezd domů
Organizace:
Odjezd:

snídaně, sbalení stanů a batožiny, balíček na cestu – svačina, oběd,
z Českého Krumlova 8,10 hod, předpokládaný návrat do 16,15
Karviná

Informace: Petr Godál tel: 737 630 973, e-mail: godal@sosoom.cz

Prohlášení zákonných zástupců dítěte.
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………… narozenému …………… ….
bytem ………………………………………………………………………………..změnu režimu, dítě nejeví
známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili
karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 2 týdnech přišlo jmenované dítě do styku s
osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se vodáckého kurzu v termínu 29.
5. - 2. 6. 2017.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V ……………………………..

dne …………………….
Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na akci

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

