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VODÁCKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V OSTRAVĚ NA LODĚNICI POD HRADEM

Termín: Pondělí 29.7. až pátek 2.8.2019
Místo: Loděnice pod hradem, 2086, 710 00 Slezská Ostrava 

GPS: 49°49'57.3"N 18°17'51.5"E
U Hradní lávky na soutoku Lučiny a Ostravice, u Slezskoostravského hradu  

Pořadatel: Spolek POSEJDON (IČ: 26997479)
Vedoucí tábora: Dušan Vavrla, T: 734 288 115
Administrátor: Roman Štolfa, T: 721 012 222, romanstolfa@gmail.com

Jak se přihlásit?
1) PŘIHLÁŠKA: Čitelně vyplněnou Přihlášku doručte na výše uvedenou adresu osobně, 

nebo ji pošlete naskenovanou na výše uvedený e-mail.
2) PLATBA: Uhraďte prosím co nejdříve cenu tábora se správným variabilním symbolem!  
Cena:  2100 Kč 

(zahrnuje obědy, pitný režim, zkušené instruktory a potřeby k programu)
Banka: Komerční banka, číslo účtu: 107-6298830257/0100 

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Časový harmonogram 
8:00 sraz, dopolední program I. část (obvykle je místem srazu tramvajová zastávka Výstaviště 

linky č. 4, 6, 10, 12, 17, program je v areálu Loděnice pod hradem)
10:00 svačina
10:30 dopolední program II. část
12:00 oběd
13:00 odpolední program
16:30 rozchod

POZOR: Změna programu vyhrazena! Táborový den je za každého počasí

O programu
Hry na vodě, na louce. Sjezdy řek (Ostravice, Odra). Základní vodácký výcvik (základní záběry, 
názvosloví, uzly, první pomoc, orientace na mapě, vodácký internet). Výlety do okolí po dohodě. 
Promítání vodáckých fotografií a videí. Vodácká knihovna. Bodování jednotlivců. Bodování 
posádek. Pasování vodáků. Vodácká olympiáda. Jízda na různých typech plavidel (raft, kanoe, 
kajak, pramice). Vodácká kronika. 

Co s sebou
Každý den je třeba aby děti měly s sebou ručník, plavky, převlečení na vodu, pevnou obuv na vodu 
(ne nazouváky), láhev s pitnou vodou, pláštěnku, kšiltovku, popř. nutné léky (ty odevzdá rodič 
vedoucímu spolu s kopii zdravotního průkazu, přezůvky, opalovací krém, lahev na vodu, sportovní 
oblečení, tenisky, krosky.

Odkazy
www.posejdon.cz – Spolek POSEJDON – stránky pořadatele
www.vktzunami.cz – VK Tzunami Ostrava – stránky partnerů 
www.lodenicepodhradem.cz – LODĚNICE POD HRADEM – stránky partnerů  
https://goo.gl/maps/KKKUMQRE9co – LODĚNICE POD HRADEM  na mapě Google
https://www.dpo.cz/jr/2019-03-03/004.pdf – jízdní řád tramvaje č.4
https://goo.gl/maps/AXmzryMVrtz – zastávka Výstaviště ma mapě Google
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