
 

 

 

OFERTA OBOZU NA KAJAKACH 

DLA UCZNIÓW KLAS 7 

„Vltava 2018“ znowu na Cihelní!!! 
 

Zespół instruktorski  WF-istów z partnerskiej szkoły w Karvinie proponuje wspólny 

wyjazd na obóz kajakowy dla uczniów z SP 6 i uczniów ze szkoły w Karwienie. Dzieci 

spędzą czas na wodach Vltavy i odkryją wiele skarbów kulturalnych lokalnych miast. 

Będą wspólne śpiewy, zabawa i towarzyszące im radość, wspomnienia  i wzruszenie ze 

wspólnie spędzonych chwil. Pobyt na obozie zakończy chrzest wodny…pospieszcie się, 

żeby wasze dzieci mogły doświadczyć takich przeżyć, bowiem ilość miejsc jest 

ograniczona � 

 

 

Miejsce: rzeka Vltava (odcinek Vyšší Brod – Boršov) 

Termin: 10–15.06.2018 (wyjeżdżamy 10.6. o godz. 8.00, zbiórka o godz. 7.30 przed szkołą 

Cihelni w Karvinie, powrót 15.06. – dokładny czas podany będzie później) 

Transport: autokar 

Zakwaterowanie: we własnych namiotach 

Wyżywienie:  śniadanie i kolację uczestnicy przygotowują wspólnie, z przywiezionych przez 

siebie produktów. Zapewniony będzie jeden ciepły posiłek dziennie. Ponadto podczas pobytu 

można zakupić niezbędne artykuły w lokalnych sklepach. 

Cena: 2350 ,-Kč (cena obejmuje ubezpieczenie, transportautokarem, opłaty za kemping; 

wypożyczenie kajaka, wiosła, kamizelki; bilety do wybranych zabytków kulturalnych, kryty 

basen).                                                                                                                

W przypadku anulowania pobytu zgłoszonego dziecka trzeba zapewnić innego 

uczestnika na jego miejsce! 

Zapłata:  

Na konto:  – Komerční banky – numer konta: 55934791 / 0100 

W nazwie przelewu wpisać datę urodzenia dziecka i jego imię i nazwisko- przykład: 

22.6.2000, Jan Kowalski. 

(1. płatność 1350,-Kč do 21.4.2018; 2. płatność 1000,- Kč do 30.5.2018) 

Konsultacje i pytania: Aleksandra Mitula olciamitulka@gmail.com 

  

Niezbędne wyposażenie:  

1. Kemping: namiot, materac (materac nadmuchiwany), śpiwór, ubranie do spania - dres, 

latarka, peleryna, solidne buty. 

2. Trening na rzece: nakrycie głowy, dres sportowy, starsze obuwie do kajaka- 

NIEZBĘDNE!! 

3. Gotowanie: kuchenka propanbutanowa (dla grupy), naczynie do gotowania, łyżka, 

nóż, łyżka do mieszania, otwieracz do puszek, zapałki, ręcznik kuchenny, garnek, 

myjka do naczyń. 

4. Rzeczy osobiste: odzież sportowa, ciepła bluza, skarpetki (też ciepłe), ręcznik, starszy 

strój kąpielowy, bielizna, przybory toaletowe, okulary przeciwsłoneczne, odzież do 

miasta, cieplejsza kurtka, kieszonkowe, leki, karta  ubezpieczeniowa. 

 

Program ramowy: 

Cały tydzień będziemy nocować na jednym kempingu. 
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    1. dzień -  transport, przygotowanie namiotów, zakwaterowanie podstawowa instrukcja 

dotycząca bezpieczeństwa. Teoretyczne przygotowanie do korzystania z kajaka. 

         

    2. dzień -  utworzenie załóg, wypożyczenie sprzętu do spływu, ilustracyjny pokaz na trawie, 

trening na spokojnej rzece (odcinek Vyšší Brod – Rožmberk), przejazd do kempingu. 

    3. dzień -  zwiedzanie zamku Rožmberk, odcinek Rožmberk – Zátoň. 

    4. dzień -  odcinek Zátoň – Nové Spolí, zwiedzanie zamku w Czeskim Krumlowie i ogrodu 

zamkowego. 

    5. dzień - odcinek Nové Spolí – Zlatá Koruna, pobyt na  krytym basenie. 

    6. dzień – pakowanie namiotów, pakowanie bagaży do autokaru, odcinek Zlatá Koruna – 

Boršov,  powrót do Karwiny. 

 

Program podlega zmianom - na podstawie zmiany pogody, stanu wody i innych 

okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na przebieg obozu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKOWE „VLTAVA 2018“ 

 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: 

PESEL:                                                                  

Miejsce zamieszkania: 

Telefon przedstawiciela prawnego: 

Paszport lub dowód osobisty:  

 

 

 

 

 

 

Zgadzam się z udziałem swojego dziecka w obozie sportowym „VLTAVA 2018“ i akceptuję 

warunki podane w ofercie. 

 

dnia………….....................                                                      ………………………………….     

                                                                                            Podpis rodziców            

 

 


