Katedra sportu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

KURZ VODNÍCH SPORTŮ B
Katedra sportu na FTK Vás zve na povinně volitelný kurz „B“, který se koná
v červnu / 2022 na jižní Moravě, vodní nádrž Mušov (Nové Mlýny), zkratka předmětu:
KAS/KUVS, KKUVS
Termín: 1. - 6. června 2022
Místo: Mušov přehradní nádrž Nové Mlýny, autokemp Merkur, obec Pasohlávky –
Pálava – Mikulov, tel. 519427714.
Účast: Kurz je povinný pro přihlášené studenty ve STAGu druhého a třetího ročníku
studijních oborů učitelství TV, ATV, OCH, TVS prezenčního a kombinovaného studia.
Cena kurzu: 2.800 Kč Cena zahrnuje ubytování, pobytovou taxu, půjčovné za
windsurfing, neopren a plovací vestu.
Kurz uhradíte nejpozději do 5. dubna 2022! Platbu provedete bankovním převodem
z účtu a výpis dodáte jako doklad pro evidenci. 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) 99510320,
specifický symbol (SS) rodné číslo bez lomítka. Výpis z účtu pošlete mailem na
sekretariát Katedry sportu: jana.seidlova@upol.cz
Dne 10. dubna bude seznam účastníků letního kurzu definitivně uzavřen!
Neúčast na kurzu: Vážné zdravotní důvody doložené lékařským osvědčením
předloženým Mgr. Bank Navrátíkové, tatana.bank@upol.cz tel. 739 249 121.
Doprava: Není zajištěna, každý účastník se dopraví po vlastní ose a na vlastní
nebezpečí. Nejlépe vlakem směr Brno – Mikulov do železniční stanice Pohořelice a
odtud autobusem asi 10 km do autokempu Merkur, Mušov- Pasohlávky.
Sraz účastníků: ve středu 1. 6. 12:30 hodin na recepci autokempu Merkur,
přehradní nádrž Mušov – Nové Mlýny.
Ubytování: v bungalovech (vybaveny válendami, polštáři, dekami, ložním prádlem,
kuchyňským koutem, koupelnou a WC).
Stravování: z vlastních zásob (v kempu stánkové občerstvení, restaurace a malý
obchod), v bungalovech jsou zařízené kuchyňské kouty, teplá voda, dvou-plotýnkový
vařič, varná konvice, kuchyňské potřeby a nádobí (talíře, hrnce, příbory…), dřez,
chladnička. Vezměte si ostrý nůž, utěrku, jar, houbičku a potraviny na vaření.
Vybavení: Neoprenové boty nebo tenisky na windsurfing, oblečení a obuv
na táboření, plavky, gumové holínky, pláštěnku, nepromokavý oblek, kšiltovku, šátek,
sluneční brýle, krém s UV filtrem, hygienické potřeby, péřovou bundu, čepici,
rukavice (cyklistika), baterku, kytaru, …a neopren pokud máte vlastní, jinak Vám
bude na kurzu zapůjčen neopren (krátký) + plovací vesta, pro doplňkovou činnost,
když nebude vítr tenisová raketa a in-line brusle (vítány).
Nezapomeňte: Občanský průkaz, kartu zdravotní pojišťovny, léky pro osobní
potřebu, finance (Kč), psací potřeby + blok.

Upozornění: Pro udělení zápočtu je student povinen absolvovat kurz v plném
rozsahu a splnit zápočtové požadavky. Předčasné odjezdy nebudou povoleny,
ukončení kurzu v 12:00 hodin.
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