Vodácky oddiel TJ Slávia UPJŠ Košice

Letná škola kanoistiky
Táto akcia je určená členom Klubu slovenských turistov, začiatočníkom nevodákom, ktorí sa naučia základy
ovládania lode na rieke, ale aj skúsenejším vodákom, ktorí si dobre zatrénujú a zlepšia svoju techniku a
taktiku jazdy na divokej vode. Všetky kurzy Letnej školy kanoistiky sa uskutočnia v špičkových vodáckych
lokalitách, v Rakúsku na rieke Salza v okolí Wildalpenu a pre šetrnejších v nádhernom prostredí
Pieninského národného parku na rieke Dunajec.

Usporiadateľ: Vodácky oddiel TJ Slávia UPJŠ Košice, www.vodaciupjs.sk, www.kajakar.sk
Kurz č.1
Kurz č.2

2.7. – 9.7.2016
Červený Kláštor, rieky Dunajec a Bialka, obtiažnosť: WW1až 3
23.7. – 30.7.2016 Wildapen, Rakúsko, rieka Salza a jej prítoky, obtiažnosť: WW1 až 3

Tradícia:
Vedúci akcie:
Ubytovanie:
Stravovanie:

Dunajec 1991 až 2005, 2014 a6 2014, Salza 1992, Obervelach 1993, Salza 2009 až 2016
RNDr. Ladislav Cechlár, Tel. 0905 931010, cechlar(zavinac)micronic(bodka)sk
Vo vlastných stanoch
Z vlastných zásob

Program všetkých troch kurzov je postavený tak, aby vyhovoval aj úplným nováčikom. Začína sa
prednáškou o výstroji a výzbroji a pokračuje držaním pádla a nasadaním do lode. Výcvik na vode prebieha
zvyčajne od 9:00 do 14:00 v skupinkách štyroch až piatich lodí pod dohľadom skúsených inštruktorov.
Začíname na jazierku, šikovní končia na rieke obtiažnosti WW3. Skúsení vodáci sa zdokonalia hlavne v
záchrane, vďaka menej šikovným kamarátom. A pravda je aj to, že mnohé veci človek poriadne pochopí, až
vtedy, keď ich začne učiť. Veľká pozornosť sa venuje bezpečnosti a záchrane na divokej vode, ktorá sa
nacvičuje aj prakticky. Popoludní je voľno. Po večeri býva premietanie vodáckych filmov, prednášky o
technike a taktike jazdy a záchrane na divokej vode, prípadne posedenie pri ohni a gitare.
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Vodácky oddiel TJ Slávia UPJŠ Košice

http://www.cervenyklastor.sk/

http://www.kajaktour.de/salza.htm

Účastnícky poplatok za kurz č.1 bude asi 60 EUR v závislosti na počte účastníkov a zahŕňa dopravu
mikrobusmi počas akcie, poplatok za 6 nocí v kempe a náklady na organizačné zabezpečenie a inštruktorov.
Účastnícky poplatok za kurzy č.2 a č.3 bude asi 200 EUR v závislosti na počte účastníkov a zahŕňa dopravu
mikrobusmi počas akcie, poplatok za 6 nocí v kempe a náklady na organizačné zabezpečenie a inštruktorov.
Prihlásiť sa a zaplatiť zálohu 50 EUR Salza (20 EUR Dunajec) je potrebné do 15.6.2015 na číslo účtu TJ
slávia UPJŠ 0082126183/0900, ako variabilný symbol je treba použiť dátum narodenia v tvare RRMMDD
napríklad 570526 (26.5.1957), konštantný symbol 0308, do poznámky VO a meno. Následne je potrebné
poslať avízo o platbe mailom, s uvedením použitého variabilného symbolu. Pri prihlásení na oba kurzy sa
účastníkom poskytne zľava.
Dopravu do Wildalpenu a zapožičanie materiálu je možné dohodnúť individuálne (Doprava KošiceWildalpen-Košice 50 EUR, požičanie kompletnej výstroje 30 EUR). Podrobnejšie pokyny budú zaslané
účastníkom po prihlásení.
S pozdravom Ahoj, Vaši inštruktori
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