Školní sportovní klub při Gymnáziu K. Čapka v Dobříši
pořádá

Sportovní kurz Vltava – 3. ročník – 14.6. – 19.6.2009
Motto:
Voda je živel nestálý a záludný, ale i léčivý, uklidňující. Proto je i pobyt na ní a u ní pln
protikladů, proto přináší tolik nepředvídatelných zážitků, takové bohatství dojmů.
A kdo jí jednou propadne, je ztracen navždy.
Láska k ní je z rodu osudových, nevyléčitelných lásek, lásek až za hrob.
Šmíd Zdeněk : „ Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii“
TermínCena-

14.6 .- 19.6.09
1900 Kč / zahrnuje ubytování, stravování, pojištění, pronájem sport. vybavenílodí, stanů, pádel ,vest atd., nezahrnuje dopravu, vstupné do hradů a zámků ./.
300 Kč- příspěvek SRGD bude použit na dopravu a případné vstupy

Ubytování –
Stravování –
Odjezd –
Příjezd Program –

na vodáckém tábořišti Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov, Zlatá Koruna ve stanech
3-4 krát denně, vaříme na ohni, pobyt začíná večeří a končí obědem
v neděli 15.6.08 ve 13h smluvním autobusem z Dobříše do Vyššího Brodu
v pátek 20.6.08 vlakem z Českých Budějovic, příjezd na Příbram v 16.21h, kde kurz končí
vodácký výcvik na řece Vltavě, splutí řeky v úseku Vyšší Brod-Rožmberk, Rožmberk-Český
Krumlov, Český Krumlov- Zlatá Koruna a Zlatá Koruna-Boršov. Sportovní hry, návštěva
kulturních památek – hrad a zámek v Rožmberku a Č.Krumlově, klášter ve Vyšším Brodě

Věci s sebou: spacák, karimatka, ešus, lžíce, hrneček, krém na opalování, čepice, slun. brýle, boty do vody,
hygienické potřeby, věci na sebe – co nejvíce, co nejstarší, dobře schnoucí, pláštěnka nebo
nepromokavá bunda a kalhoty,baterka, kapesní nůž
NE - drahé věci, šperky, 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 .
Storno podmínky : při neúčasti na kurzu po odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy účtujeme storno poplatky
ve výši 20% z celkové ceny kurzu.

Prosíme o odevzdání přihlášky do 16. dubna.
Částku 1900 Kč zaplatit do 30.4.09 na účet číslo 51-1939110207/0100.
Variabilní symbol je rodné číslo nebo datum narození.
………………………………………………………………………………………………………………

Přihláška na sportovní kurz
1. Přihlašuji svoji dceru /syna/……………………………………………………………….
2. nepřihlašuji svoji dceru /syna/ z důvodu ………………………………………………………….
na sportovní kurz v termínu 14.6.-19.6.2009
protože sportovní kurz je součástí školního vyučování, beru na vědomí, že v případě porušení školního
řádu /alkohol, kouření, drogy/ , zajistím odjezd svého dítěte z kurzu po předchozí tel. domluvě s ped.
dozorem.
Tel. kontakt na rodiče……………………………………………
Datum………………………..

Podpis rodičů……………………………….

