
INFORMACE O SPORTOVNÍM KURZU 

výběr 3. A a 7.1 

lokalita: řeka Vltava – Vyšší Brod -> Rožmberk -> Český Krumlov -> Zlatá Koruna -> Boršov 

termín:  30. 5. – 3. 6. 2022 (po – pá) 
sraz:  v pondělí 30. 5. ve 13:00 na Hlavním nádraží před pokladnami 

příjezd:  v pátek na Hlavní nádraží v 17:57 nebo 19:57  

cena:   2 300 Kč 
vedoucí kurzu: Martin Švejnoha 

cena zahrnuje: 

ubytování: v kempech pod stanem, v kempu je k dispozici WC a teplá sprcha, 

      v kempu je vždy občerstvení, kde lze koupit snídani i večeři  

dopravu: vlakem tam i zpět 

půjčovné: 2-místné plastové kánoe, vestu, pádlo, sud na osobní věci, přepravu zavazadel 

během plavby 

cena nezahrnuje: 

stravování: vlastní, možnost v každém kempu nákupu; popř. na vlastním vařiči v ešusu 

s vlastními surovinami si večeři uvařit 

program: 

 4-denní plavba na kánoích s pauzou na oběd po cestě 

s sebou: 

 občanský průkaz, potvrzení o bezinfekčnosti, kartička pojištěnce 

 stan, spacák, karimatka 

 oblečení na vodu do hezkého i špatného počasí  
plavky, pokrývka hlavy, oblečení z rychleschnoucího materiálu - větrovka, funkční 
trička, mikiny, kalhoty - !!! ne džíny 
staré tenisky či sandály – !!!  ne žabky nebo pantofle => uplavou 
igelitové tašky popř. lodní vak  – na věci v barelu 

 vařič, ešus, příbor, zápalky (v případě vlastního vaření) 

 oblečení a obuv do hezkého i špatného počasí v kempu 

 pláštěnku (nepostradatelná věc na lodi za špatného počasí), sluneční brýle, 

opalovací krém, baterku (nejlépe čelovku) 

 hygienické potřeby, osobní léky, náplasti, obinadlo  

 věci na zahnání nudy v kempu: sport. náčiní (frisbee, míč), hudební nástroje, karty 

 kapesné na jídlo a občerstvení na cestě a v kempu 

INFORMACE O PLATBĚ KURZU 

Celou částku pošlete na bankovní účet školy. 

číslo účtu školy:      2 6 0 1 5 0 4 6 1 7 /  2 0 1 0  

částka: 2 300 Kč pošlete do pátku 13. 5. 2022 

variabilní symbol: evidenční číslo studenta + kód kurzu       YYT1Kč94 * 

* Y Y  – rok nástupu vaší třídy do školy ve formátu (15 nebo 19) 

T  – typ studia; studenti 4-letého studia dosazují 4, 8-letého studia 8 

1 – u studentů 4-letého studia rozlišujeme třídy A a B; studenti „Áčka“ dosazují 1, 

studenti „Béčka“ 2 

   – studenti 8-letého studia uvádějí číslo vždy 1, protože je v ročníku pouze 1 třída 

K č  – místo Kč dosazujte vaše katalogové číslo (Kat.č.) v Bakalářích (vždy 

ve 2-ciferném formátu, např. 01; 02; …; 10; 11; atd.)  

94 – označuje kód kurzu 

zpráva pro příjemce: uveďte celé jméno studenta 

____________________________________________________________________ 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU A BEZINFEKČNOSTI 

Potvrzuji, že já / můj syn / moje dcera, ………………………………………………….………………………………………. jsem 

/je zdravý/á a způsobilý/á absolvovat sportovní kurz. Netrpím / Netrpí žádnou infekční chorobou a ani 

s ní v poslední době jsem nepřišel/ nepřišla do styku. 

 

Datum: 30. 5. 2022      podpis: …………………………………… 

Odevzdejte v den srazu. 

____________________________________________________________________ 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Přihlašuji ……………………………………………………………………….………………………………..………  ze třídy ………........ 

na vodácký kurz na Vltavě v termínu 30. 5. - 3. 6. 2022 

Cena kurzu je 2 300 Kč. Cena zahrnuje dopravu, ubytování, půjčovné, přepravu zavazadel během 

plavby. 

V Praze dne ……………………………….    Podpis: ………………………….. 

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 9. 5. 2022 p. prof. Švejnohovi. 

(svejnoha@gekom.cz / mob. 778 424 298) 

mailto:svejnoha@gekom.cz

