Vodácko - turistický oddíl VOP, Pionýrská skupina Polička
Pálená 122, 572 01 Polička

pořádá tradiční

PUTOVNÍ
VODÁCKÝ TÁBOR
tentokrát

"VÁH 2014"
Ahoj kamarádi,
přijměte naše pozvání na letošní táborové putování, které má namířeno na
trojkombinaci slovenských řek Váh, Oravu a Turiec. Společně nás čeká
dobrodružný týden na vodě s poznáváním nových krajů, tábořením v přírodě,
výlety, koupáním, ale také s trochou fyzické námahy.
V případě příznivých vodních stavů plavbu zahájíme již od soutoku Bielého a
Čierného Váhu v podhůří Vysokých a Nízkých Tater. Řeka zde teče štěrkovým
korytem s častými drobnými peřejemi. Následující splouvané úseky se nacházejí
mezi přehradami vážské kaskády, které překonáme několika nenáročnými
přesuny. Běhen týdne si pak ještě „odskočíme“ na sjízdné přítoky Oravu a Turiec.
Cestou již tradičně neopomeneme navštívit některá zajímavá místa v okolí
např. Liptovský Mikuláš, Oravský hrad, zříceninu hradu Strečno, lázeňské město
Piěšťany a jiné. Čeká nás také výstup na nejkrásnější slovenský vrchol Velký
Rozsutec na Malé Fatře.
Tábořit budeme postupně podle sjížděných úseků buď v kempech, nebo tzv.
„kde se dá“. Všechny věci účastníků převezeme doprovodným vozidlem. Sjíždění
proběhne na klasických otevřených a zavřených kánoích.
Tábor je veden kvalifikovanými vedoucími a instruktory. Svým charakterem a
obtížností splouvaných úseků je vhodný i pro úplné začátečníky, členy i nečleny
oddílu (chlapce a dívky) od 9 do 18 let (mladší pouze po domluvě formou rodičů
s dětmi). Potřebné vodácké vybavení účastníkům zapůjčíme. Cena zahrnuje
veškeré náklady účastníka na táboře (kromě kapesného).
TERMÍN:

25.7. – 3.8. 2014

ODJEZD:

v pátek 25.7. ráno vlakem z Poličky

PŘÍJEZD:

v neděli 3.8. odpoledne (odjezd a příjezd bude upřesněn v „Pokynech
k odjezdu“, které budou zaslány několik dní před odjezdem).

FINANČNÍ ÚHRADA:
Starší 18 let:

2890,- Kč (členové oddílu 2590,-)
3090,- Kč (členové oddílu 2890,-)

VEDOUCÍ TÁBORA: Josef Vostřel (adm. Sedlák),
tel.: 732 412 992,
Jan Krajíček (vc. adm. Krajda), tel.: 731 775 741
e-mail: vop.policka@seznam.cz, http://www.facebook.com/profile.php?id=100001428408667

Po donesení vyplněných přihlášek Vám budou předány následující materiály:
Pokyny pro zaplacení tábora, Seznam věcí potřebných s sebou, Žádost o
příspěvek pro zaměstnavatele a „Prohlášení rodičů“ (o zdravotním stavu dítěte).
Tento papír doporučujeme uschovat

PŘIHLÁŠKA
na putovní vodácký tábor "Váh 2014" 25.7. - 3.8. 2014
Jméno a příjmení ..............................................………….….. datum narození...............……......
Bydliště ..........................................................……………….…..…… PSČ .……….............……...
Škola (zaměstnavatel)..................………....……….........…..……………… třída (ročník) .…..…….
U osob starších 15ti let číslo OP …...….…………………… zdr.pojišťovna ...........….………........
Mobilní telefon …………..………...…................e-mail ………..……..…..………….…………..…….
Kontaktní e-mail, na který budou několik dní před odjezdem zaslány Pokyny k odjezdu:
……………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení otce* ......……...............................….. zaměstnavatel*..……….…...…………...
Jméno a příjmení matky* .......................….................… zaměstnavatel*……....…………………..
Kontaktní telefon na rodiče*.………………….….............……………………………………………...
Kontaktní e-mail na rodiče*........………………………………..........……………………………….…
Zvláštní upozornění rodičů k pobytu dítěte na táboře (zdravotní stav, omezení, dieta,
alergie, neobvyklé vlastnosti a návyky):

Prohlašujeme, že účastník je plavec**:
(Neplavce nelze na tábor přihlásit)

dobrý

Na tábor si vezmu svůj stan**:

ano

průměrný
ne

špatný

jen pokud bude potřeba

V případě vlastního stanu** - mohu u sebe ubytovat počet osob:
0
- konkrétní jména osob, které chci ubytovat:

1

2

3

Provozovatel tábora neručí za ztráty nebo zničení cenností (drahé kovy, elektronika a pod.).
Pionýrská skupina Polička může používat naše osobní údaje pouze pro potřeby tábora dle
platného znění zákona 101/2000 Sb. a dalších souvisejících právních předpisů. Po jeho
ukončení se zavazuje je zlikvidovat.
V ….............………….dne……......2014

podpis rodičů...………...........................…...
(u starších 18 let vlastní podpis)

*- nepovinné údaje pro účastníky starší 18-ti let
**- vhodné zakroužkujte
...............................................................................Zde odstřihněte....................................................................…………….................

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte osobně některému
z vedoucích - např. na páteční oddílové schůzce nebo ji zašlete poštou či osobně
doručte na adresu:
VOP tábor
Josef Vostřel
Jiráskova 592,
572 01 Polička
Poznámky a upozornění:
1) Starší 18 - let mohou vyplnit pouze „Elektronickou přihlášku“ a zaslat ji
mailem na adresu: vop.policka@seznam.cz.
2) Vyplnit a odevzdat přihlášku jsou povinni všichni zájemci (bez rozdílu
věku), mimo táb. pracovníků. Až po jejím přijetí, bude zájemce přihlášen!
3) Věkové omezení 18- let neplatí pro minulé účastníky táborů.

