
Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu, Plze ň, Mikulášské nám. 23 
pořádá 

  
  VODÁCKÝ TÁBOR 
 

22. – 28. srpna 2011 (7 dní) 
 
Odjezd: sraz v 22.8. v 730 u budovy gymnázia. 
 
Příjezd: 28.8. okolo 1800 tamtéž. 
 
Program: (pouze orientační – vše záleží na stavu vody, povětrnostních podmínkách…) 
 
1.den Odjezd k Vltavě na Soumarský most, pěší túra ke Stožecké kapli 
2.den, splutí Soumarský most – Nová Pec (26 km), autobusem přejezd do Vyššího Brodu, po cestě 
zastávka na Čertově stěně 
3.den Prohlídka kláštera ve Vyšším Brodě, splutí Vyšší Brod – Rožmberk nad Vltavou  (12 km)  
4.den Splutí Rožmberk nad Vltavou – Český Krumlov (22 km) 
5.den Odpočinek, prohlídka Českého Krumlova 
6.den Splutí Český Krumlov – Dívčí Kámen (26 km) 
7.den Splutí Dívčí Kámen – Boršov nad Vltavou (10 km), odpoledne odjezd do Plzně 
 
Po cestě je možné navštívit (záleží na domluvě): Lenora, přehrada Lipno, Čertova stěna, klášter Vyšší 
Brod, hrad Rožmberk, Český Krumlov, klášter Zlatá Koruna, zřícenina Dívčí Kámen… 
 
Účastnický poplatek: 1 950,- Kč je nutné uhradit a přihlášku odevzdat nejpozději do 20.6.2011!  
(+100 Kč na místě za splutí úseku Soumarský most – Nová Pec) 
 
Cena zahrnuje: dopravu lodí a lidí, doprovod autobusu (na lodi vezeme pouze věci na převlečení a 
svačinu), kompletní stravování, pojištění, pedagogický dozor, zapůjčení pádel a vest, ubytování 
v kempech (ve vlastních stanech), režijní náklady, fond oprav a údržby lodí a tábornického materiálu. 
Není zahrnuto vstupné na hrady a zámky. 
 
Platba: Složenkou na účet Středoškolského klubu ASK ČR při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23 
      číslo účtu : 35-0721985399/0800 

jako variabilní symbol uveďte číslo  
+ na platební příkaz uveďte Vaše jméno 

  POZOR, NUTNÉ!!! 
 
Akutní zprávy před odjezdem: Mgr. Jan Hosnedl  tel. 606 652 680 nebo v průběhu akce vedoucímu 602 453 770 
Veškeré problémy a případné stížnosti adresujte předsedovi Středoškolského klubu Mgr. Janu Hosnedlovi 
 

---------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA na vodácký tábor VLTAVA  2 
pořádaný v termínu  22. - 28. srpna 2011 Středoškolským klubem ASK ČR při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23 

 

Přihlašuji závazně svého syna (dceru)..............................…..............……... rodné 
číslo........................, třída........, bydliště.............................…………..................., 
telefon rodičů………………………, telefon účastníka………………………… .  
Prohlašuji, že umí plavat a že netrpí žádnou nemocí (např. alergie na bodnutí hmyzem, epilepsie…), která 
by mu mohla zabránit v účasti∗∗∗∗. V případě poškození či ztráty zapůjčeného majetku se zavazuji tento 
majetek nahradit. Beru na vědomí, že v případě neúčasti budou účtovány stornopoplatky podle běžných 
sazebníků cestovních kanceláří. V případě neúčasti z důvodu nemoci bude část poplatku vrácena pouze po 
předložení omluvenky od lékaře. Na akci platí zákaz požívání alkoholických nápojů a kouření. Beru na 
vědomí, že v případě porušování tohoto zákazu i při jiném nevhodném chování, zejména při 
nerespektování nařízení vedoucích, bude můj syn (dcera) z akce bez finanční náhrady vyloučen. Beru na 
vědomí, že tento tábor není akcí školy.   
V případě malého zájmu se akce ruší.  
 

V ......………... dne………...... Podpis zákonného zástupce 

                                                           
∗ Případné zdravotní problémy a užívané léky napište z druhé strany přihlášky 

variabilní symbol: 

variabilní symbol: 

o

  
 


