
Turistický kurz 2016 

Výcvik vodní turistiky se uskuteční v termínu  od 12.6.( neděle) do 17.6. (pátku) 2016,                                 

na jehož realizaci  se bude podílet sportovní agentura Vydra s mnohaletými zkušenostmi v této oblasti. 

Splouvat budeme řeku Vltavu, a to na dvoumístných kánoích v úseku Vyšší Brod – Boršov 

nad Vltavou. Stravování bude individuální. Noclehy jsou zajištěny ve vodáckých tábořištích. Nutné je 

vlastní tábornické vybavení každého účastníka: spací pytel, podložka na spaní (karimatka), stan – dle 

vzájemné dohody. Agentura zajistí zkušené instruktory s dokonalou znalostí řeky i veškeré vodácké 

vybavení (lodě, pádla, záchranné vesty, lodní pytle či barely) i jeho dopravu. Zajistí též přepravu 

zavazadel mezi místy noclehů. 

Součástí kurzu bude prohlídka Cisterciáckého opatství a Poštovního muzea ve Vyšším Brodě,  hradu 

Rožmberk, Státního hradu a zámku  Český Krumlov a noční průjezd Č. Krumlovem. 

Předpokládané náklady na realizaci výcviku činí 1400,- Kč na osobu. Tato částka, kterou je nutné 

uhradit do pátku 29. dubna 2016, zahrnuje: 

 půjčovné za vodácké vybavení a přepravu zavazadel mezi místy noclehů 

 dopravu účastníků vlakem  

V ceně nejsou zahrnuty výdaje na stravování a ubytovací poplatky v tábořištích (přibližně 45,-Kč na 

osobu a 40,- za stan /noc), vstupné na kulturní památky. Případný přeplatek bude žákům vrácen 

po konečném vyúčtování výletu. 

Nezapomenout:  

 kartičku zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt 

na rodiče a osobní léky (alergie, astma atd.) 

 tábornické potřeby (spací pytel, podložku na spaní, 

láhev na nápoje atd.) 

 přiměřené kapesné na občerstvení a poplatky 

v tábořištích 

 plavky (lépe dvoje), osušku, krém na opalování, 

sluneční brýle a pokrývku hlavy 

 věci na spaní, hygienické potřeby, teplejší oblečení a oblečení do deště (pláštěnku) 

 sportovní a letní obuv, obuv do vody!!! 

 

 

Upozornění: 

Pokud dojde ke zrušení účasti na kurzu ze strany žáka nejpozději 3.6.2016 nebo ze strany školy kdykoliv, vrací 

se vždy celá částka (1400,-Kč). V případě pozdějšího odvolání účasti ze strany žáka není z organizačních 

důvodů možné vrátit celý obnos, ale pouze jízdné. 

 

 

 

Finanční zálohu ve výši 400,-Kč je nutné uhradit do 29.2. 2016 p. Benešové. 

Doplatek 1 000,- Kč musí být uhrazen nejdéle 29.4. 2016. 

 

 

Žáci, kteří se nemohou zúčastnit TK, musí písemně požádat ředitele školy o uvolnění z TK a svou neúčast 

řádně zdůvodnit. Žádost podepíše i zákonný zástupce žáka. 
 

 


