
Propozice klubové akce  OTAVA ´22 – 18+ 
Akce v souladu se schváleným plánem činnosti KVJ 
 

Základní údaje:  Akce je určena těm, kteří dovršili 18 let a nemohou se více zúčastnit táborů 

pořádaných Klubem vodáků Jeseník. Samozřejmě je možné, aby si tito účastníci vzali s sebou 

partnera, či kamarády. Je třeba si ale uvědomit, že se nebudeme věnovat v širším měřítku technice 

ovládání lodě, ani taktice splouvání vodních toků – předpokládáme základní znalost. Účastníci (muži) 

budou nakládat i skládat lodě, všichni mohou využívat hangár a přístřešek, ale i ledničky a varnou 

stoličku či sporák. Pojeďte si s námi užít letní pohodu na vodě a u táboráku!!   

 

Vedoucí akce:   Milan TOUŠEK 

Zástupci vedoucího akce: Bronislav KRZYSTEK, Petr KADLÁČ 
 

Termín:    30.7. až 5.8.2022 
 

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

nastupuje na cestu s platným dokladem, kartou zdravotního pojištění 

    účast na akci je na vlastní nebezpečí účastníků 

Každý kdo se přihlásí na akci, tím současně potvrzuje svůj souhlas se  

zpracováním  osobních  údajů  a  zvukových  či  obrazových záznamů 

v rozsahu daném formulářem pro udělení souhlasu dle nařízení  

Evropského parlamentu a  Rady EU 2016/679 (GDPR) tak, jak je 

uvedeno na webových stránkách KVJ 

     http://www.kvjesenik.com/cz/informace-o-klubu/21-gdpr.html   
 

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

    případná vlastní doprava nezakládá nárok na slevu z ceny akce 

 

Odjezd: v 8:00  hodin  v sobotu  30.7.2020  od loděnice  KVJ na Březinově ulici, 

nakládka materiálu tamtéž od 7:30 hodin  

 

Návrat:    5.8.2020 (pátek) v odpoledních hodinách k loděnici 

 

Vodácký materiál: každý  účastník  akce  bude  vybaven  klubovým  materiálem,  který  je 

započten v ceně,  vlastní vodácký materiál  bude  řešen  individuálně  

–  ohlásit vedoucímu akce (může být jiná cena za osobu) 
 

Cena:    4.600,- Kč/osobu (nečlen) 

    4.350,- Kč/osobu (člen s nesplněným závazkem brigád) 

    4.100,- Kč/osobu (člen se splněným závazkem brigád)  

Pokud  nás  pojede  více  než   20 (+3)  –  neb  na  tento  počet   je  nyní   akce 

počítána  -  vyjde  nás  výjezd  levněji  a  budeme   rozdíl   mezi  vypočtenou a 

skutečnou cenou vracet 

http://www.kvjesenik.com/cz/informace-o-klubu/21-gdpr.html


Úhrada: Platbu uskutečníte buď převodem z konta, v hotovosti u Nadi 

Pribilincové či na účet KVJ BÚ: č.ú. 264461249/0300, s uvedením 

variabilního symbolu 2208 a svého jména do zprávy pro příjemce 

 

Přihlášky:   Zájemci  zašlou   přihlášku   hlavnímu vedoucímu  akce  nejpozději  do   

5.6.2022 s tím, že za přihlášeného bude považován jen ten, kdo bude 

mít uhrazenu cenu akce, bude mít nahlášeno případné využití 

vlastního materiálu a nahlášeno složení posádky (přihlášky na 

touda@seznam.cz ). 

   

Stornovací poplatky:  Při  zrušení účasti  na zájezdu  po 26.6.2022 si ponechá  KVJ  50% ceny   

akce, (při zrušení účasti ze závažných důvodů či choroby může 

vedoucí akce od stornopoplatků ustoupit), od 11.7.2022 se pak už  

nevrací  nic  z  uhrazené ceny (ne tak v případě choroby či jiných 

závažných důvodů, to bude o případném vracení části, či celé úhrady 

rozhodovat výbor KVJ) 

 

Ubytování, stravování: * Ubytováni budeme v ATC Milavy (kousek nad Strakonicemi), a to ve 

stanech (stan si zajistí každý sám, je možnost zapůjčení od KVJ, cena 

420,- Kč/akci, stan je pro 4 osoby a je nutno ohlásit předem 

vedoucímu akce – bude připočteno k ceně za akci a o to víc je třeba 

zaslat na účet).  

Cena za ubytování v kempu není započtena do ceny akce, budeme 

vybírat na místě - 60,- Kč za noc. V kempu jsou sprchy, zpoplatněné – 

20 Kč (nejspíš ale podraží na 25 Kč) 

* Stravu si zabezpečuje každý samostatně, v kempu je kantýna, 

v sousedním je hospoda a obchůdek, při návratech z etapy můžeme 

v případě potřeby zastavit v nějakém obchodním středisku či místním 

obchodě. K dispozici máme sporák včetně kuchyňského nádobí a 

chladničky. Jídelní misku a příbor si každý přiveze svoji, pohárek či 

hrneček a další dle zvyklosti. 

Program: * bude volen s ohledem na počasí, stav vody a počtu a vůli účastníků 

akce 

* etapy tedy mohou být na přeskáčku a budou vyhlášeny vždy den 

předem (večer) 

 

 

 

UŽ ABYSME JELI 

mailto:touda@seznam.cz

