
Základní vodácký kurz     

            Ohře 2022 
                     pro žáky 2. stupně ZŠ Velvary 

                               letos na raftech 

 

 

 Program: 
1) táboření a pobyt v přírodě, vodní turistika, poznávání měst a kulturních památek 

2) splutí Ohře v úseku –  St - Loket – technika jízdy (Loket) 

     Čt - Loket – Hubertus (Svatošské skály, Karlovy Vary) 20km 

     Pá - Hubertus – Radošov (kyselka, hradiště Stengelberg) 10km 

     So -Radošov – Vojkovice 8km 

Termín: 15.6 – 18.6. 2022 
Cena: cca. 2400 Kč 

Cena zahrnuje: 

● Dopravu vlakem (autobusem) 

● Půjčení raftu a vodáckého vybavení (pádla, vesty, plastové sudy na věci, doprovodné 

vozidlo) 

● Zaplacení poplatků za ubytování v kempech 

● Návštěva kulturních památek 

● Vodácké tričko 

Odjezd: ve středu kolem poledne 

Příjezd: v sobotu odpoledne, večer 

Bližší informace před odjezdem přihlášeným účastníkům (kartičku pojišťovny s sebou!!!!!!!) 

UBYTOVÁNÍ: ve vlastním stanu (dohoda účastníků dle velikosti stanu a pohlaví) ve vlastním 

spacím pytli, doporučujeme karimatku 

STRAVA: vlastní – vařiče jsou k dispozici, možnost stravy v kempech – více kapesného 

Bližší informace: Dagmar Hubáčková:   dagmar.hubackova@zsvelvary.cz   

       Tomáš Perlík: tomas.perlik@zsvelvary.cz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - NÁVRATKA 

přihlašuji svého syna/svou 

dceru:……………………………………………………………………………………….. 

třída……………….. na vodácký výchovně vzdělávací kurz, který proběhne ve dnech 15.6. - 18.6. ´22 

na řece Ohři. Platím hotově částku 1000Kč. 

Zavazuji se zaplatit doplatek 1400 Kč do 20.5.´22 (Celková cena 2 400,- Kč) 

Návratku odevzdejte s částkou 1000 Kč co nejdříve p. uč. Perlíkovi.  

Těšíme se na Vás T.Perlík, D. Hubáčková, K. Gruncl, P. Chládková a další.  

Během celé akce budeme dodržovat zásady slušného chování – platí školní řád. V případě vážného 

porušení se rodiče zavazují pro svého syna/dceru přijet. (popř. uhradit škodu) Neberte, prosím, s sebou 

drahé věci – nezodpovídáme za ně! Myslete na to, že mobily budeme mít v barelu, a telefonovat 

budeme většinou až večer!!!! Fotografie z předešlých let můžete prohlížet na stránkách školy 

v archivu. 

Podpis zákonného zástupce, telefon. spojení……………………………… 

Velikost trička ( S,M,L,XL, XXL)… ………… …..Upozornění na léky, alergie..: 


