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Název: Kurz mořského kajakingu (Sea Kayaking Camp) 
 

 
 

Termín: 1.– 9. 9. 2018 (závazné přihlášení a zaplacení do 30. 6. 2018; min. počet 
6 účastníků) 
 

Místo 
konání: 

Chorvatsko – základna na ostrově Murter, ostrovy NP Kornati 
 

Zájemci: Nadšení vodáci, kteří mají zkušenosti s jízdou na divoké vodě a chtějí zažít něco 
nového, poznat jinou dimenzi turistiky a pobytu v přírodě. 
 

Rozsah: 40 hodin 
 

Výstup: Forma ukončení: praktické dovednosti a úspěšní absolventi obdrží osvědčení 
o absolvování  
 

Popis kurzu: Na mořském kajaku nejsme ničím limitováni. Do mořského kajaku si můžeme 
zabalit vše potřebné na odpoledne nebo na přespání a vyrazit. Najdeme 
opuštěnou pláž bez zbytečných turistů s lidmi, se kterými chceme být, se 
kterými je nám dobře.  
 
Hlavní témata (program): 

✓ Seznámíme se s moderním expedičním kajakem. 
✓ Naučíme se techniku jízdy s kormidlem i bez kormidla, pravidla chování 

na pobřeží moře, orientaci v pobřežním počasí, základy záchrany 
a sebezáchrany. 

✓ Expedičně vyrazíme na opuštěný ostrov, kde přespíme. 
✓ Denní etapy jsou přizpůsobeny povětrnostním podmínkám, aktuální 

kondici, možnostem a dovednostem skupiny. 
✓ Pokud to nebude nutné, vyhneme se obydleným částem ostrova.  

 
 

https://mapy.cz/s/1QZoc
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Cena: 8 000 Kč 
- cena zahrnuje: kurzovné, půjčovné vodácké výstroje 

Účastníci si hradí v průběhu kurzu ubytování v kempech (cca 12 €/os./noc), 
stravování a dopravu podle skutečně najetých km (celkem cca 2 500 km) 
 

Kontakt 
a info: 
 

poldrich@seznam.cz, pankova@ftvs.cuni.cz 
 

Přihlášky 
a platba: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do 30. června 2018 – pankova@ftvs.cuni.cz  
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA 
NEJPOZDĚJI DO 30. 6. 2018 

 

Prosím odešlete mailem na pankova@ftvs.cuni.cz  Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na 

Vaši e-mailovou adresu. 

 

Závazně se přihlašuji na Kurz mořského kajakingu v termínu 1.–9. 9. 2018: 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

RODNÉ ČÍSLO: 

MÍSTO NAROZENÍ: 

E-MAIL: 

TELEFON: 

NÁZEV ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

ADRESA ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

- při platbě na fakturu napište fakturační adresu 

IČO:     DIČ: 

 

ZPŮSOB PLATBY (prosím zaškrtněte): 

• úhradou zaslané faktury = viz fakturační adresa 

• zašlu na účet – POŽADUJI * /  NEPOŽADUJI *  daňový doklad 

• zaplatím v hotovosti na sekretariátu katedry Sportů v přírodě 

* = zaškrtněte prosím 

 

 

Datum: ………………………….     Podpis: …………………………………. 

(při úhradě fakturou razítko organizace/pracoviště) 
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