
Školní sportovní klub při Gymnáziu Karla Čapka Dobříš
pořádá ve spolupráci s agenturou Wenku

Oblastí Lužických jezer na in-line

Mezi Berlínem a Drážďany vzniklo po rekultivaci hnědouhelných dolů 21 umělých jezer, dokonale 
uzpůsobených k rekreaci a provozování vodních sportů. V okolí Lužických jezer vede nekonečné 
množství in-line stezek s hladkých asfaltem až šířce až 2,5m.

Termín 8.-12.8.2011
Cena    3000Kč
Ubytování v kempu ve vlastních stanech na břehu jezera Geierswalder
/ součástí kempu jsou sprchy, WC, občerstvení a půjčovna sportovního materiálu /

Program
1.den odjezd autobusem v odpoledních hodinách, ubytování v kempu
2.den výlety po in-line stezkách / množství kruhových tras o délce 10 – 50 km /
          koupání, možnost pronájmu vybavení na vodní sporty v místě kempu, míčové hry
3.den celodenní výlet do nedalekých Drážďan, samostatná prohlídka historického centra
          večerní program, míčové hry, test skákacích bot
4.den výlety po in-line stezkách
5.den dopoledne sportovní program dle dohody, odjezd zpět v odpoledních hodinách

Skákací boty: adrenalinová sportovní aktivita nejvíce připomínající chůzi na odpružených chůdách
Program lze upravit a přizpůsobit dle přání účastníků a podle klimatických podmínek

Cena zahrnuje
- dopravu autobusem na místo a zpět včetně výletu do Drážďan
- poplatky spojené s ubytováním v kempu
- snídaně formou švédského stolu
- organizátora po celou dobu pobytu
- zapůjčení orientačních map in-line stezek
- služby instruktora s akreditací MŠMT /výuka metodiky jízdy na in-line/
- pojištění klientů u společnosti Generali
- pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
- sleva na nákup zboží u firmy Represent

Cena nezahrnuje
- náklady na stravování obědy a večeře
- náklady spojené s případným vypůjčením sportovního materiálu

Zajímavé odkazy
- oblast Lužických jezer – www.lausitzerseenland.de, www.geierswalde.de
- ubytování                     - camping : www.camping-geierswalde.de
- půjčovna vybavení      - www.wassersport-renner.de
-

PŘIHLÁŠKY V KABINETĚ TEV DO 25.2.2011
………………………………………………………………………………………………………

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji svoji dceru / svého syna / …………………………………………………………………..
na in-line kurz do Německa v termínu 8.-12.8.2011

Spojení na rodiče……………………………………………………………………………………

Datum………………………podpis rodičů………………………………………………………..

http://www.wassersport-renner.de/
http://www.camping-geierswalde.de/
http://www.geierswalde.de/
http://www.lausitzerseenland.de/

