Katedra sportu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

KURZ KANOISTIKY a WINDSURFINGU
KAS na FTK Vás zve na povinný kurz, který je zaměřen na kanoistiku a windsurfing
a uskuteční se v polovině května. Kanoistika proběhne v jižních Čechách a WS na
jižní Moravě. Zkratka předmětu: KAS/KUKAW, KAS/KKUKW
Číslo účtu: 19-1096330227/0100, VS 99510309
Termín a místo:
12. – 16. 5. 2018 Štěkeň, tábořiště Otava
16. – 19. 5. 2018 Mušov, AC Merkur, Pasohlávky
Účast: Kurz je povinný pro přihlášené studenty ve STAGu. Kurzu se mohou zúčastnit
studenti druhého a třetího ročníku TVS prezenčního a kombinovaného studia, kteří již
absolvovali předmět FTK/KPL, KKPL (kurz turistiky1).
Cena kurzu: 3.100 Kč
Cena zahrnuje dopravu - autobus po celou dobu kurzu kanoistiky, poplatky za
tábořiště (vlastní stany), WS ubytování v bungalovech, zapůjčení WS.
Pozvánku si vyzvednete na sekretariátě KAS Hynaisova, (schodiště vpravo),
nástěnka v prvním patře nebo najdete na webových stránkách Katedry sportu – kurzy
Úhrada: Částku 3.100 Kč uhradíte nejpozději do 31. března 2018!!! Platbu
provedete bankovním převodem z účtu a výpis dodáte jako doklad pro evidenci Vaší
platby. Pokud platba není provedena z Vašeho účtu, nezapomeňte uvést do zprávy
pro příjemce své příjmení a jméno bez diakritiky. Č. účtu: 19-1096330227/0100,
variabilní symbol (VS) 99510309, specifický symbol (SS) rodné číslo bez lomítka.
Potvrzení o úhradě: Výpis z účtu pošlete mailem na sekretariát Katedry sportu
jana.seidlova@upol.cz nebo vhoďte do schránky vedle vrátnice na Katedru sportu.
Neúčast na kurzu: Vážné zdravotní důvody doložené lékařským osvědčením
předloženým Mgr. Bank Navrátíkové, mobil 739 249 121. V případě neúčasti, student
uhradí příslušnou penalizaci dle tarifu dopravy autobusu a následující akademický
rok si zapíše do STAGu daný předmět už jako druhé zapsání!

Kanoistika 12. – 16. 5. 2018
Místo: obec Štěkeň (15km od Písku), tábořiště Otava, na řece Otavě v jižních
Čechách.
Doprava: Zajištěna autobusem s vlekem. Sraz účastníků 12. 5. v 8:00 hod. před
loděnicí, která je za Sportovní halou UP, následuje nakládání a uvazování lodí
(zapojí se všichni účastníci), předpokládaný odjezd v 8:30 hod. Autobus po celou
dobu kurzu kanoistiky. Na zpáteční cestě zaveze účastníky na WS do ATC Merkur,
obec Pasohlávky, vodní nádrž Mušov.
Ubytování: Stanování ve vlastních stanech na veřejném tábořišti Otava / obec
Štěkeň a Vltava / České Budějovice.
Stravování: Samo-přípravou na vlastních vařičích, po osobní domluvě ve
skupinkách (dvojicích). Obchod s potravinami v obci Štěkeň, Českých Budějovicích.
Materiální zabezpečení: Lodě (kanoe, kajaky, rafty), pádla, vesty, přilby a další
technické vybavení zajistí FTK ze skladu UP na loděnici.
Účastníci si zajistí: Vybavení pro táboření (stan, spací pytel, karimatka, vařič) lze
vypůjčit za úhradu ze skladu FTK v Neředíně, ale je nutné se předem domluvit s paní
Studenou, tel. 585636040.
Osobní vybavení: nádobí (lžíce, hrnek, nůž, utěrka, varná konvice), oblečení a obuv
na táboření, turistiku a vodu. Neoprén, neoprenové botičky nebo pevná obuv
(tenisky) do lodi jsou nezbytně NUTNÉ!!! Možno v omezeném množství zapůjčit ze
skladu loděnice UP. Šusťáky a tenká bunda, náhradní teplé oblečení (péřová bunda,

čepice, rukavice…), plavky, kšiltovka, šátek, sluneční brýle, krém s UV filtrem,
hygienické potřeby, baterka, hudební nástroj (kytara, flétna), mapa Otavy a Vltavy …
Zapůjčení NEOPRENU:
Zapůjčení neoprenu, vodácké bundy a neoprenových bot možno objednat za
poplatek ze skladu loděnice UP na základě mailové objednávky s uvedením výšky,
váhy, velikosti (S-M-L-XL) a čísla bot do termínu do 5. května 2018!
e-mail: tatana.bank@upol.cz
Objednaný materiál bude vydán na loděnici před odjezdem. Platba v hotovosti přímo
na kurzu.

Windsurfing 16. – 19. 5. 2018
Místo: Mušov – přehradní nádrž Nové Mlýny, obec Pasohlávky (Pálava, Mikulov),
ATC Merkur tel. 519427714.
Ubytování: autokemp Merkur bungalovy, které jsou vybaveny válendami, polštáři,
dekami, ložním prádlem, kuchyňským koutem, koupelnou a WC.
Stravování: z vlastních zásob (základní potraviny si dovezete), stánkové občerstvení
v kempu, bungalovy jsou vybaveny dvou-plotýnkovým vařičem, nádobím a dalšími
kuchyňskými potřebami, dřez, chladnička, vezměte si jar, houbičku a utěrku.
Vybavení: plavky, neoprenové boty nebo tenisky na windsurfing, péřovou bundu
nebo teplé oblečení, hygienu, ručník …
Materiální zabezpečení: windsurfing, neopren a záchrannou vestu dostanete
zapůjčenou pro výuku ze surfařské školy F4 (v ceně kurzu).
Doprava zpět: není zajištěna! Každý účastník se dopraví po vlastní ose, na vlastní
náklady a nebezpečí!
Zakončení kurzu: v sobotu 19. 5. v 12:00 hodin.
Upozornění: Pro udělení zápočtu je student povinen absolvovat kurz v plném
rozsahu a splnit zápočtové požadavky! Předčasné odjezdy nebudou povoleny,
zajistěte si volno!!!
Nezapomeňte: Peníze, občanský průkaz, kartu zdravotní pojišťovny, léky pro osobní
potřebu, poznámkový blok a psací potřeby!
Mgr. Taťána Bank Navrátíková
Vedoucí kurzu

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
Vedoucí Katedry sportu FTK

Nepřehlédněte!
Kopii dokladu o zaplacení odevzdejte nebo zašlete do 31. března na Katedru sportu.
Adresa: Mgr. Jana Seidlová, KAS Hynaisova 9, FTK UP Olomouc, 772 00 Olomouc
e-mail: jana.seidlova@upol.cz
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
V.symbol: 99510309
S.symbol: RČ

