VODA S RODIČI
14. 6. – 16. 6.
Milý Severáci, rodičové a rodinný příslušníci přinášíme vám
společnou zážitkovou akci spojenou s vodou a tábornictvím.
Pokusíme se sjet řeku, která má název jako to, na co jsme hrdí a odkud většina
jsme. Ano je to řeka Morava. Pojeďte si s dětmi užít vodácký víkend, spaní pod
stanem a vaření na ohni. Věříme, že děti se rády pochlubí, že tyto dovednosti již
umí, takže nemusíte mít žádné strachy, že byste měli třeba hlad.

Harmonogram víkendu:





Pátek: Ve večerních hodinách příjezd vlakem do Postřelmova, společné
ubytování a lehký program.
Sobota: Ranní příprava na plavbu - pro nevodáky zaškolení a instruktáž.
Z Postřelmova poplujeme přes Lukavici až do Moravičan. Komu nebudou
stačit síly nebo si bude chtít odpočinout, tak se může z Lukavice popovézt
vlakem či autobusem.
Neděle: Závěrečná část z Moravičan do Litovle. Zde odevzdáme lodě a
vodácký materiál a vydáme se na vlak domů.

Organizace:
Kvůli bezpečnosti a také je to primárně akce určená pro rodiče s dětmi, je
potřeba, aby děti, kterým v termínu akce nebude 15 let, měly doprovod aspoň
jednoho rodiče. Pojedeme na plastových lodích typu kanoe, které jsou pro
2 osoby nebo i pro 3 osoby. Věci si v sobotu ráno přebalíme do zapůjčených
vodotěsných barelů/lodních vaků o velikosti 50l. Pokud budete mít zájem, je
možnost už v Brně půjčit vodácké vaky a být nabalen již z Brna. Pojede s námi
doprovodné vozidlo/a na převoz stanů, jídla a do kterého bude možné schovat
část vybavení a věcí. Kdybyste měli zájem nám vypomoci jako dobrovolné vozidlo,
určitě nám pomůžete.
Stravování bude probíhat společně formou studených obědů a teplých večeří,
které si uvaříme po příjezdu do kempu na ohni v kotlíku. Ubytováni budeme
v kempech a tábořištích v oddílových stanech.

Základní informace:
Sraz: v pátek 14. 6. v 16.15 u klubovny nebo v 17.00 na nádraží v Králově poli
(vlak odjíždí v 17:14)
Návrat: v neděli 16. 6. předpokládaný návrat do Brna kolem 17.00 hodiny
Cena: dítě 650 Kč a dospělý 750 Kč (270,- půjčovné lodí; 180,- jídlo; 150,- /300,doprava; 50,- MTZ a doprovodné vozidlo)
Platbu za vodu lze provést hotově na schůzce Severky nebo převodem z účtu
do 7. 6. Při platbě převodem prosím částku uhraďte na náš účet
1644714003/0800, variabilní symbol stejný jako pro platbu registrace. Do zprávy
uveďte jméno rodiny a počet členů.
Abychom mohli zavčas zajistit dostatečné množství lodí a materiálu, prosíme Vás
o přihlášení nejpozději do 10. 5. A zároveň zaplatit za rodinu nevratnou zálohu
200 Kč. Přihlásit se můžete na mail elis.severka@gmail.com nebo odevzdat
na schůzce návratku.

Doporučený seznam věcí:
spacák, karimatka, uzavřené boty do vody (klidně starší plátěné tenisky), pevné
boty na večer, sandály, oblečení do lodě – plavky, rychleschnoucí oblečení,
pokrývka hlavy, pláštěnka, další oblečení na večer, spodní prádlo, cyklo rukavice
(proti puchýřům), ešus, lžíce, hrnek, zavírací nůž, čelovka, uzlovačka, hygienické
potřeby, opalovací krém, blok a tužka, pevné pytle na věci do barelu (klidně
odpadkové), gumičky, uzavíratelné menší pytlíky na drobnosti (např. IKEA)
V rámci akce jsou možné úpravy a změny podle domluvy a aktuálnímu rozložení
sil a dovedností.

-------- NÁVRATKA (odevzdat nejpozději do 10. 5. se zálohou 200 Kč) --------Přihlašuji:___________________________________________________
na akci voda s rodiči v termínu 14. – 16. 6. 2019. Budu mít zájem o půjčení
vodáckého vaku v Brně: ANO / NE
Datum:_____________
Podpis:___________________

