
Tel.: +420 720 343 164, Email: konecny@sportovni-klub.cz
přihlášení na akci možné na www stránkách klubu
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MORAVICE
v KVĚTNU

25.-27.05.

www.sportovni-klub.cz

Řeka vhodná i pro méně zkušené vodáky, úplné začátečníky 
svezeme na raftu. Pro zkušenější máme k dispozici plasťáky (omezené 
množství, přednost mají první přihlášení a zaplacení účastníci), na 
kterých se na Moravici určitě nebudou nudit :-). 

O této krásné řece bylo už řečeno dost, přijďte se sami přesvědčit, 
že nikterak nepřeháníme.

Pro prvních 10 přihlášených (rozhoduje čas připsání platby na náš 
účet) jsou jako bonus připraveny pohodlné přespání v postelích!

Protože je Moravice nedaleko, nabízíme vám tři možnosti řešení 
dopravy. Základní cena bez dopravy platí pro ty z vás, kteří přijedete 
vlastním autem či s někým, jehož auto se bude podílet na převozu z cíle či 
na start. Vy, kdo nechcete využít naší dopravy, ale ani zde nebudete mít 
své vlastní auto/místo v autě (přijedete hromadnou dopravou, necháte se 
dovézt autem, které nebude na akci přítomno...) a budete chtít využít 
převozu, si zaplatíte příplatek 150,- Kč, který bude rozdělen mezi ty, kdo 
se na vašem převozu budou podílet. Třetí možností je nechat starost o 
dopravu a převozy komplet na nás :-).

Pá 25. 5.: Sraz v kempu v Podhradí u Vítkova, grilování, volná zábava.

So 26. 5.: Splutí úseku Kružberk – Podhradí (14 km), opět gril a zábava dle libosti.

Ne 27. 5.: Splutí úseku Podhradí – Branka u Opavy (22 km), ukončení v odpoledne.

Obtížnost: WW I – WW I+ - vhodné i pro méně zkušené či začátečníky. 

Zahrnuje: 2x ubytování ve srubu nebo v pokoji v kolibě (omezená kapacita) 
nebo ve vlastních stanech (min. 2 osoby na stan), místo na lodi, pádlo, vestu, 
neopren, vodáckou bundu, poplatek za splutí, doprovod instruktorů vodní 
turistiky a raftingu.

Nezahrnuje: Dopravu, stravu a nic co není uvedeno. 

Pro zájemce zajistíme dopravu: Pro zájemce zajistíme dopravu za cenu 400 Kč/os (platí pro 
Havířov, Ostravu, FM a okolí těchto měst), ostatní destinace (zejména Brno) dle zájmu, min. 
400 Kč. Pro účastníky bez vlastního auta (resp. bez možnosti převozu) příplatek 150,- Kč.

Program

490 Kč / 890 Kč
Pro zaměstnance našich partnerů / pro ostatní účastníky.

Akce se řídí Smluvními podmínkami Sportovního-klubu.cz. Program může být vzhledem ke stavu vody a jiným mimořádným situacím upraven.

naleznete nás také na

· novinky · informace · aktuální akce ·

www.facebook.com/sportovniklubcz
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