Oddíl mládeže
(pro děti od 7 do 14 let)
http://www.vodaci.cz
Oddíl je registrován u Českého svazu kanoistů v sekci vodní turistika
Roční plán náplně tréninků:
září

☻ jízda na kajaku a kánoi na řece (Tichá Orlice v Pelinách)
☻ dvoudenní zájezd na Hamerský potok(pro pokročilé)
☻ sportovní činnost rozvíjející kondici dítěte a výuka praktických dovedností nutných pro
pobyt v přírodě (výlety na kolech po okolí, návštěvy krytého bazénu s výukou plavání
a eskymáckých obratů, sportovní vyžití v tělocvičně, atd.)
☻ jednodenní zájezd na Vavřinecký potok
☻ jednodenní lyžařské výlety zaměřené střídavě na běžecké a sjezdařské lyžování (dle
sněhových podmínek a zájmu dětí a rodičů)

říjen až prosinec

leden až březen
duben až červen

☻
☻
☻
☻

letní prázdniny

sportovní činnost jako v podzimních měsících
jízda na kajaku a kánoi nejen na Tiché Orlici
jednodenní zájezdy na Tichou Olici, Divokou Orlici
vícedenní soustředění na vodě v ČR nebo v zahraničí zaměřené na rozvoj dosavadních
dovedností v jízdě na kajaku a kánoi a rozvoj ostatních praktických dovedností nutných pro
pobyt v přírodě(dle dětí a rodičů)

V případě zájmu Vašeho dítěte o členství v našem sportovním oddíle, předejte tuto vyplněnou
přihlášku na pravidelném tréninku oddílu mládeže spolu s fin. příspěvkem, který činí 1000 Kč na
školní rok pro jedno dítě. V ceně je zapůjčení vodáckého materiálu, 1 dvoudenní akci a 2 jednodenní
akce na vodě (např. na dvoudenní akci Hamerský potok nebude od členů oddílu vybírána žádná další
částka, náklady jsou již zahrnuty v ročním příspěvku).
Zde oddělte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do oddílu mládeže Vodáci Choceň
pro školní rok 2015/2016
Jméno: ……………………..……. Příjmení: …………..…………………..……………………..
Zdravotní pojišťovna:

………………………………….. RČ: …………………………………

Bydliště:

…………………………………..…………………………………………

Tel, email na rodiče:

……………………………………………………………………………..

Má Vaše dítě zdravotní problémy, o kterých bychom měli vědět? Např. alergie apod.
 Ano  Ne
Jestliže ano, jaké ……………………………………………………………………………………
Plavec:

 Ano  Ne

Uhrazení příspěvku:  1000Kč

Podpis rodičů………….……………………………………….

Pravidelné schůzky každý ČTVRTEK od 16:00 hodin
na loděnici v Pelinách! Příležitostně mohou být schůzky přesunuty
na sobotu - sledujte aktuální informace na webu
http://www.vodaci.cz
Dítě má k dispozici po dobu svého členství v našem oddílu tento oddílový materiál:




plastové kajaky a laminátové kanoe včetně pádel
nosnou plovací vestu, šprajdy na kajaky
možnost zapůjčení neoprenu, přilby

Dítě pro činnost v našem oddíle potřebuje:





alespoň částečně voděodolný oblek (šusťákovou soupravu) a pevné boty
jízdní kolo a cyklistickou přilbu
na vícedenní akce karimatku a spací pytel
nadšení pro pohyb a sportovní činnost

Kolektiv instruktorů
David Felgr
David Husák
Eduard Doskočil

tel.: 736 771 578, e-mail: felgr.david@centrum.cz
tel.: 777 214 041, e-mail: david.husak@brueck.cz
tel.: 737 617 681, email: eda@vodaci.cz

