
 

Propozice oddílové akce Otava 2022 - Rodinka 

Akce dle plánu činnosti oddílu. 

 

VEDOUCÍ AKCE: Jaroslav Blanda, Milan Bortel, Markéta Halatinová 
 

TERMÍN: Sobota 23.7.2022 až sobota 30.7.2022 
 

PODMÍNKY ÚČASTI: Účast na akci je na vlastní nebezpečí. 
Vedoucí akce si vyhrazuje právo změny programu v závislosti na počasí, 
stavu vody nebo jiných nepředvídatelných okolnostech (COVID). 
Přihlášením účastník stvrzuje, že se seznámil s podmínkami GDPR 
uvedenými na stránkách www.kvjesenik.com a souhlasí s nimi. 
 

DOPRAVA: Autobusem fa. LP Železářství, Pavel Jireš s připojeným vlekem 
 

ODJEZD: 23. 7. 2022 (sobota) v 10:00 hodin od loděnice (nakládání materiálu 
tamtéž od 9:45 hodin). Další zastávky podle potřeby a možností. 

 Přesný jízdní řád bude upřesněn před odjezdem. 
 

PŘÍJEZD: 30. 7. 2022 (sobota) v odpoledních hodinách k loděnici (vyložení a 
uložení materiálu). 

 

MATERIÁL: Každý účastník akce bude vybaven oddílovým vodáckým materiálem, 
který je zakalkulován do ceny a to včetně vest pro porcelánky. 

 

CENA: V ceně je kalkulována doprava na místo a kolem řeky, půjčovné za loď, 
pádlo, vestu, atd. podle ceníku KVJ 

 2.950,- Kč/osobu - nečlena KVJ (Klubu vodáků Jeseník) 

2.750,- Kč/osobu - nečlena KVJ do 12 let 

2.150,- Kč/osobu - nečlena KVJ porcelánek 

 2.650,- Kč/osoba - člen KVJ (bez brigádnických hod.) 

2.550,- Kč/osoba - člen KVJ do 12 let (bez brigádnických hod.) 

 2.150,- Kč/osoba - člen KVJ porcelánek 

 2.350,- Kč/osoba - člen KVJ (s brigádnickými hod.) 

2.300,- Kč/osoba - člen KVJ do 12 let (s brigádnickými hod.) 

2.150,- Kč/osoba - člen KVJ porcelánek 

 Půjčovné je kalkulováno pro plastové lodě. 
 Individuální doprava nezakládá nárok na slevu. 
 V ceně není zahrnuta strava a ubytování, to si hradí každý sám. 
 

ÚHRADA: Platbu provedete převodem na účet č.: 264461249/0300, variabilní 

symbol 220701, do poznámky uveďte své jméno. Členové KVJ mohou 
provést úhradu převodem z osobního konta. V případě potřeby je možné 
vystavit fakturu (FKSP, pojišťovna apod.). 

 Za přihlášeného je považován ten, kdo uhradí plnou cenu, na vyžádání 

vystavím fakturu pro platbu. Cena musí být uhrazena do 25. 6. 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PŘIHLÁŠKY: Zájemci o účast na akci se nahlásí vedoucímu akce 

 (Jaroslav Blanda, jblanda@seznam.cz, tel: 775 972 279). 
V přihlášce uveďte jméno, příjmení, bydliště, telefon a požadavek na 
druh lodě (plast, nafukovací), příp. zda se jedná o porcelánka. 

 

JAK SE PŘIHLÁSIT: Nejlépe e-mailem (na telefonní hovor mohu zapomenout). Vedoucí akce 
potvrdí volnou kapacitu. 

 

STORNO POPLATKY: Do 1. 7. 2022 tvoří storno poplatky 50% ceny akce, při zrušení účasti na 
akci do tohoto termínu může ze závažných důvodů vedoucí akce od 
storno poplatků ustoupit, od 1. 7. 2022 nevrací vedoucí akce již nic z 
ceny akce, v případě choroby či jiných závažných důvodů může být 
vrácena část nebo celá již uhrazená částka, podle rozhodnutí výboru 
KVJ. Případně lze za sebe zajistit adekvátní náhradu. 

 

UBYTOVÁNÍ: Ubytovaní v kempu Milavy. Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových 
chatkách. V každé chatce jsou dvě patrové postele, zásuvka, lednice a 
terasa. Úhrada ubytování není zahrnuta do ceny akce, bude vybrána na 
místě v hotovosti. Předpokládaná cena 450Kč/chatka/den + elektřina 
podle spotřeby 10,- Kč za KW, povlečení 30Kč za pobyt (pokud budete 
chtít, není povinné). http://www.milavy.cz/ 

 

STRAVA: Stravu si zabezpečí každý sám, přímo v kempu je možnost objednání 
polopenze nebo jen večeří, či snídaní, je zde i obchůdek s potravinami. 
K dispozici bude náš přístřešek. 

 

HARMONOGRAM: Bude volen s ohledem na osazenstvo akce, stav vody, počasí atd. Etapy 
budou vyhlášeny vedoucím akce den předem. Aktivita o volném dni je 
otevřená a domluvíme se na místě (jako každý rok) :-) 

 

http://www.milavy.cz/

