
Propozice klubové akce  D U N A J E C ´2023 
Akce v souladu se schváleným plánem činnosti KVJ 
 

Vedoucí akce:   Milan TOUŠEK 
 

Termín:   5.5. až 8.5.2023 
 

Podmínky účasti: obecně platné podmínky pro konání akcí KVJ, každý účastník 

akce nastupuje na cestu s platným dokladem, kartou 

zdravotního pojištění a připojištěním na základní lékařské 

ošetření v cizině 

    účast na akci je na vlastní nebezpečí účastníků 

 

Doprava:   autobusem firmy LP Železářství, s.r.o., vlek KVJ  

 

Odjezd: ve 12:00 hodin v pátek 5.5.2023 od loděnice KVJ na Březinově 

ulici, nakládka vodáckého a případného cyklistického materiálu 

již ve čtvrtek 4.5.2023 od 17:00 hodin 

 

Návrat:   8.5.2023 (pondělí) v pozdních večerních hodinách k loděnici 
 

Cena :    3.100,- Kč/osobu (nečlen) 

    2.880,- Kč/osobu (člen bez splněného závazku brigád v roce 2021) 

    2.660,- Kč/osobu (členové se splněným závazkem) 

    2.460,- Kč/osobu (člen mladší 12ti let) 

    cena je vč. půjčovného za klubový materiál dle půjčovního řádu 
 

Platbu zálohy uskutečníte buď převodem z konta (nahlásit 

zavčasu vedoucímu akce a Broňkovi), či na účet KVJ 

(přednostně) BÚ: č.ú. 264461249/0300, v.s. 2301, s.s. datum 

narození, k.s. 5335, zpráva pro příjemce – jméno 
 

Přihlášky: Zájemci se nahlásí vedoucímu akce nejpozději do 16.4.2023 

s tím, že za přihlášeného bude považován jen ten, kdo bude mít 

    uhrazenu cenu akce,  bude  mít  nahlášeno  žádané materiálové  

vybavení a u C2 oznámeno složení posádky (přihlášky na 

touda@seznam.cz). Rozdíl v půjčovném (u vlastního materiálu) 

nebude zohledňován. 
   

Stornovací poplatky:  Při zrušení účasti na zájezdu po 23.4.2023 si ponechá KVJ 10% 

    ceny akce, od 2.5.2023 pak už nevrací nic z ceny akce   

mailto:touda@seznam.cz


Ubytování, stravování: * Ubytováni  budeme  jako  v předchozích  létech  na  Slovensku  

v Autocampingu Dunajec v Červeném Kláštore pod stany. Cena 

je jako v roce 2022 (při počtu účastníků větším, než 20) 5,10 € 

za osobu a noc   a už nic víc (stan, bus, vlek…), + daň z pobytu 

0,70 € = celkem tedy za každého 5,80 €. Cena je vzhledem 

k úrovni zařízení snesitelná. Řidič a případní zájemci se mohou 

ubytovat v Penzionu Pltnik (www.penzionpltnik.sk), či v jiných 

penzionech, případně v chatkách za kempem (pan Bednarčik, 

tel. 00421 915 890 937). Ale je třeba jednat rychle – bývá brzy 

obsazeno!!! Kromě řidiče si musí ubytování zabezpečit každý 

sám. Je třeba konstatovat, že v penzionu bývá plno (jen pokud 

někdo odřekne, uvolní se pokoj). 

* Stravování si zabezpečuje  každý sám,  vařit lze na svém vařiči, 

nebo v kuchyňce v kempu, lze využít i služeb blízkých restaurací. 

* Pitný režim je v kompetenci každého z nás,  péčí  vedení  akce 

bude zajištěno pivo a stáčecí zařízení,  cena bude vykalkulována  

dle pořizovacích nákladů a spotřeby každého konzumenta, limo, 

džus,  mléko či naopak ohnivou vodu či víno,  si zabezpečí každý 

sám dle chuti a potřeb. 

Požadavky na odlišné řešení akce (jiný program apod.) musí být nahlášeny vedoucímu akce 

v termínu do 1.5.2023 (u dopravy nejpozději do 22.4.2023).  
 

Časový harmonogram je již několik let zažitý. Tedy, v pátek příjezd večer (cca ve 18:00), 

přivítání se s vedením kempu a ubytování. V sobotu (na vodu nejpozději v 10:00 hodin) 

pojedeme etapu z kempu do Kroscienka. V neděli vyrazíme na BIALKU a to v úseku Cigánské 

Budy – 2. most (WWII) v případě, že nebude dostatek vody, pak DUNAJEC z Kroscienka do 

Locka a vyrovnáme se za kempovné a ubytování řidiče. V pondělí se briskně sbalíme a dle 

nálady sjedeme úsek od hráze do kempu (nebo taky ne), rozloučíme se a pojedeme do 

Tvrdošína - akci zakončíme návštěvou termálu v Oravici (počítejte se vstupným 15,50 € + 

něco za baštu). Odtud pak hajdy domů.  

Ve večerních hodinách denně absolvujeme pravidelná posezení s hudebními nástroji. 

Samozřejmě může dojít k programovým změnám a to v závislosti na stavu vody, na pohodě 

účastníků zájezdu, na počasí a může zasáhnout i vyšší moc.  

Pokud vše proběhne podle předpokladů, měli bychom snad být před 23:00 hodinou doma. 

Vyložíme rychle materiál a půjdeme spinkat. Ve čtvrtek 11.5.2023 v podvečer pak požádám o 

pomoc při řádném uložení materiálu (a oslavě zdaru akce).  
 

 

UŽ ABYSME JELI 
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