
Předběžná stručná informace k vodáckému putování OHŘE 

4.6. - 8. 6. 2018 (pondělí až pátek) 
Podmínkou účasti je zdravotní způsobilost, bez kázeňského přestupku DŘŠ a více a UMĚT PLAVAT (ve 

všem…)  

Odjezd (předběžně čas odjezdu): pondělí 04. 06. 2018 v 13: 05 hodin vlakem, Hl. nádraží Teplice, příjezd 

15:33 hod. Šabina (druhá varianta  - odjezd 15:05 z Teplic a příjezd 17:35 hodin)  

Příjezd (předběžně): pátek 08. 06. 2018  z Vojkovic vlakem 10:57 hodin, příjezd 12:34 hodin Hl. nádraží 

Teplice 

Stravování: 4 x snídaně v tábořišti, 2x večeře v restauraci v místě doplutí (2. a 3. den), 1 x opékání vuřtů 

místo večeře  

Ubytování: ve vlastních stanech v kempech /nebo lze zapůjčit stan na celý týden za příplatek 440,-Kč 

  Cena: 2. 520,- Kč  
v ceně: doprava – vlak/autobus Teplice – Šabina – Vojkovice - Teplice, sportovní program, sportovního vybavení, 

lodě/ dvoumístné kánoe nebo nafukovací Pálavy včetně vest, pádel, neoprenové boty a 

nepromokavá vodácká bunda, vodotěsné barely, doprovodné vozidlo během plavby, sportovní 

instruktoři pořádající sportovní organizace, vuřty na táborák, poplatky za kempy, společenský stan, 

sportovní vybavení pro míčové hry: fotbal, volejbal, pétanque, frisbee. 

Přihlášky odevzdat v kanceláři školy nejpozději do 14. 5. 2018 

Platba: uhradit jednorázově nejpozději do 25. 5. 2018 na účet školy 715350207/0100 KB, variabilní symbol 

– kmenové číslo dítěte 

 Program: 
1. den 4. 6. 2018 pondělí 

- příjezd do Šabiny, ubytování v kempu, 

- individuální sportovní program - sportoviště areálu, večeře z vlastních zdrojů 

tábořiště Šabina 

 

2. den 5. 6. 2018 úterý, 21 km plavby  

-  po snídani a sbalení stanů rozdělení posádek, instruktáž před vyplutím, plavba Šabina  

tábořiště Loket, 

večeře, prohlídka hradu Loket 

 

3. den 6. 6. 2018 středa, 21 km plavby  

--  po snídani a sbalení stanů plavba Loket – během plavby zastávka Karlovy Vary –  Hubertus, 

 večeře, táborák 

 tábořiště Hubertus 

 

4. den 7. 6. 2018 čtvrtek, 18 km plavby  

- po snídani a sbalení stanů plavba do Vojkovic 

- večeře, táborák, sportovní hry 

tábořiště Vojkovice 

 

5. den 16. 6. 2017 pátek 

- po snídani a sbalení stanů ukončení programu a odjezd v 10:57 hodin domů 

Plavba celkem 60 km 

 

. Pedagogický doprovod: 2 x pedagog GJAK, zdravotník a instruktor + 2 instruktoři/profesionálové 

vodáckého výcviku pořádací organizace 

 

……………………. zde odstřihni o odevzdej v kanceláři školy do 14. 5. 2018 ..………………..…… 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VODÁCKÝ KURZ OHŘE 2018 

Souhlasím s podmínkami vodáckého kurzu a závazně přihlašuji: 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ  žáka/třída: 

 

TELEF. KONTAKT NA RODIČE: 

 

PODPIS RODIČŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 


