Posluchači a posluchačky Jihočeské univerzity
po dlouhodobých dobrých zkušenostech s kurzy windsurfingu a kanoistiky u moře (jedná se již o 21. ročník těchto kurzů,
kterých dohromady proběhlo 83 s celkem více jak 4.300 účastníky) připravila i letos KTVS PF JU:
Kurzy windsurfingu a kanoistiky u Jaderského moře v Chorvatsku
v kempu Perna u letoviska Orebič na poloostrově Pelješac v jižní Dalmácii
tato oblast, nazývaná Orebičská Riviéra, je klimaticky nejteplejší v celém Chorvatsku, navíc se stálým termickým větrem
a malými vlnami
Termíny kurzů WS v roce 2018 (vždy 7 nocí, 8 dní pobytu u moře + cesta):
CH 1= 11.-20.5. CH 2= 18.5.-27.5. CH 3= 10.-19.8. CH 4= 17.- 26.8.
Účastníci: Kurzy CH 1 a část CH 2 jsou určeny především pro posluchače 2. roč. oborového a jednooborového
bakalářského studia TV KTS VTWS, kteří tímto plní 1. část oborového letního výcvikového kurzu (2. částí bude vodácký
kurz na Vltavě v červnu a tento kurz WS mu musí předcházet). Zbytky kapacity na CH 1 a CH 2 jsou vypsány jako
výběrové kurzy windsurfingu pro všechny posluchače všech fakult JU, kteří mají kurz zapsán jako výběrový předmět
KTS/VKW, KTS/KW a výjimečně i pro další zájemce (např. uchazeči o získání kvalifikace instruktor WS apod.). Kurz je
určen pro úplné začátečníky, až středně pokročilé surfaře. Rezervace pro VTWS na CH 1 a CH 2 platí pouze 14 dní po
vypsání kurzů!
Cena: Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně hromadnou školní akci je KTVS schopna nabídnout vzhledem k destinaci
a množství materiálu, jež je na kurzu k dispozici velice atraktivní cenu
a) cena s vlastním pojištěním léčebných výloh v zahraničí: CH 1= 4 450,-Kč, CH 2= 4 650,-Kč, CH 3= 5 950,-Kč,
CH 4= 5 750,-Kč
b) cena se základním pojištěním léčebných výloh v zahraničí sjednaném KTVS u pojišťovny Generali:
CH 1= 4 570,-Kč, CH 2= 4 770,-Kč, CH 3= 6 070,-Kč, CH 4= 5 850,-Kč
V ceně je zahrnuto: - ubytování, úhrada za elektřinu a plyn, služby delegáta CK. Ubytování je ve velkých stabilních
stanech CK Victoria Brno pro 4 osoby (2 ložnice s kovovými rošty a dvěma molitanovými matracemi), s elektrickým
osvětlením, zásuvkou, vařičem, ledničkou, základním kuchyňským vybavením, dřevěnou podlahou a zahradním plastovým
nábytkem.
- pobytová lázeňská taxa, která zde činí 280,- Kč na osobu a pobyt
- doprava autobusem včetně zvýšených nákladů za tažení přívěsu se surfy a loděmi. Délka jedné
cesty je cca 1 050 km (letos již 80% trasy vede po dálnici), doba jejího trvání do 17 hodin
- půjčovné 950,- Kč (to je včetně 20% DPH) KTVS PF JU za používání windsurfingového a
kanoistického materiálu, včetně oceánských vlnových kajaků, paddleboardů, neoprenů, plovacích vest a četného dalšího
vybavení. V této částce je započítán i pronájem nejatraktivnější části pláže v kempu na uskladnění WS materiálu (je
požadován správou kempu ve výši 5,- Euro na osobu a týden) a provoz záchranného člunu.
V ceně není zahrnuto: - základní pojištění léčebných výloh v zahraničí u pojišťovny Genereli viz cena a) nebo b)
- stravování - nejvýhodnější je přivézt většinu potravin z ČR
- povlečení lůžkovin - je nutno přivézt z domova
- závěrečný úklid a předání nepoškozeného stanu
Náplň kurzu: výuka windsurfingu a kanoistiky na neproudící vodě, pro pokročilé možnost složení zkoušek pro získání
kvalifikace instruktor WS, fakultativně potápění na nádech s maskou, šnorchlem a ploutvemi, možnost některých
sportovních her jako plážový volejbal, malá kopaná apod. KTVS PF JU má k dispozici svojí kvalitou a rozsahem v ČR
zcela ojedinělý soubor materiálu a výstroje pro výuku WS a dalších aktivit nabízených na kurzu. Podrobnosti jsou na
webových stránkách KTVS.
Závazné přihlášky pouze písemně u sekretářky KTVS. Vaše přihláška bude přijata sekretářkou KTVS pouze!!! po
předložení potvrzení o zaplacení zálohy 950,- Kč převodem na účet PF, nebo složení v pokladně PF na podúčet 1136.
Elektronická přihláška není možná. Platbu zbytku celé ceny (liší se podle termínu) budete poukazovat složenkou, převodem
nebo opět provedete přímou platbou do pokladny PF JU, kdy každý kurz má svůj zvláštní variabilní symbol. Ústřižek (nebo
potvrzení z pokladny) ukážete sekretářce KTVS a u zbytku celé ceny nejpozději do 31. 3. 2018 platí pro květnové kurzy.
Ostatní kurzy musí být uhrazeny do 30. 4. 2018. Upozornění – po zaplacení ceny kurzu (zájezdu) jste ve vzájemném
právním vztahu s CK a nikoliv s katedrou či fakultou. Ta vystupuje jako zprostředkovatel a organizátor a garant odborné
náplně kurzu. V případě neúčasti a to i z vážných důvodů a nepodaří-li se zajistit náhradníka, platí všeobecné podmínky CK,
zejména pak stornovací podmínky!
POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci zájezdu jsou naprosto bezpodmínečně povinni mít uzavřeno základní pojištění
léčebných výloh v zahraničí na celu aktivní dobu zájezdu (sobota 00:00 hod – sobota 24:00 hod). KTVS zajišťuje
odpovídající pojištění za 120,- Kč. Účastníci, kteří mají vlastní dlouhodobé pojištění odpovídající tomuto požadovanému,
podepíší prohlášení, že tento druh pojištění vlastní. Na základě toho budou platit cenu a).
V případě, že někdo nebude schopen předložit platné pojištění při odjezdu autobusu na kurz, bude ovšem z kurzu
vyloučen.
Podrobné informace je možno získat z prezentace kurzů WS umístěné na
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/lvk_windsurfing.pps
doc. Dr. Jan Štumbauer, CSc., vedoucí KTVS a garant kurzů

