
   Dům dětí a mládeže Litomyšl
   17. listopadu 905, 
   570 01 Litomyšl

ブルタバ川
VLTAVA NA LODÍCH aneb výlet za sluncem
sportovně vodácký pobyt pro rodiče s dětmi

29.7. - 5.8.2017
(7 nocí)

místo:  obec Zlatá Koruna
   ubytování Kemp KORUNA (www.kempkoruna.cz)

ubytování: chatky po čtyřech (nutno vlastní spacák). 
  v areálu pitná voda, toalety, umyvadla, sprchy

cena:  3.800,- Kč/účastník, platba do 31.5.2017, záloha viz níže

   3.500,- Kč/dítě (děti ročník narození 2009 a mladší)
   (v ceně ubytování, polopenze, zapůjčení lodí)

strava:  polopenze
doprava:  vlastní
lodě:   2 a 3 místné kanoe Baraka a Yukon 
  (vypůjčení a vrácení v místě plavby zajištěno, včetně vest, pádel a barelů)

program:  sobota - příjezd do 17,00 hod., 
   4 dny - splutí řeky Vltava, Vyšší Brod - Boršov (celkem cca 70 km)

   2 dny - turistika, exkurze a sportovní aktivity
   sobota - odjezd do 10,00 hod.

V případě nepříznivého počasí bude program na místě operativně pozměněn. 
Organizační schůzka se uskuteční v červnu – přihlášení účastníci budou včas informováni. 

vedoucí: Šárka a Jindřich Kličkovi 

Za zdravotní stav a bezpečnost po dobu tábora odpovídají zákonní zástupci nezletilých. Rodiče po celou 
dobu pobytu zodpovídají za své děti. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí !!! 
Doporučujeme uzavřít tuzemské cestovní pojištění na dobu pobytu. 

Závaznou přihlášku (ke stažení na www.litomysl.cz/ddm) vyplňte a odevzdejte obratem v kanceláři DDM nebo 
posílejte na e-mail: ddm@litomysl.cz. Počet míst je omezen. 
Na tento tábor může přispět FKSP vašeho zaměstnavatele, upozorněte jej však předem. Můžete zažádat o příspěvek své 
zdravotní pojišťovny. Doporučujeme sledovat aktuální nabídku, podmínky se často mění. 

Záloha:   1.000,- Kč /osoba, platbu za rodinu proveďte nejpozději do 31. března 2017 

Způsob úhrady :  v hotovosti v DDM 
    převodem na účet - 211390619/0600 
   variabilní symbol – 29072017 (den zahájení pobytu) 
   zpráva pro příjemce – příjmení rodiny
 
Další informace poskytneme na tel: 606 619 723 (Šárka Kličková), 606 764 670 (Jindřich Klička) 
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