Akce žákovského parlamentu

Rafting na Sázavě
Sázava je právem považována za jednu z nejhezčích řek v Čechách. Její jméno je
odvozeno od keltského sath-ava a znamená řeka tekoucí mezi borovými lesy.
Sázava pramení v kopcích Českomoravské vrchoviny a po více jak 200 kilometrech
se vlévá do Vltavy asi 20 kilometrů jižně od Prahy. Divokost jejích peřejí závisí na
vodním stavu. Vodácky obtížnou se ale stává pouze velmi zřídka. Vzhledem k jejímu
charakteru, poloze a dostupnosti to je ideální řeka na jednodenní vodácké vyžití.
Charakter akce: Program je sestaven tak, aby jej mohli absolvovat úplní začátečníci,
ale dá se přizpůsobit i zkušenějším vodákům. Splouvaný úsek Krhanice – Pikovice měří
16 km a zabere nám asi 3 hodiny. Cestou na nás čeká několik pěkných jezů a peřejí.
Doprava:
Na Sázavu: vlakem z nádraží Praha – Braník (odjezd 8:41hod., sraz 8:25 hod. na
nádraží).
Zpět do Prahy: Z Petrova u Prahy - Pikovice (odjezd 15:19 hod., Praha Braník 15:54
hod.).
Vybavení účastníků akce: Každý účastník programu obdrží plovací vestu s možností
nastavení odpovídající velikosti postavy a pádlo. V závislosti na vodním stavu
pojedeme na raftových člunech nebo na nafukovacích kanoích.
Instruktoři: jsou profesionálními průvodci na divoké vodě. Jsou držiteli české (MŠMT
ČR) nebo mezinárodní licence raftingu (IRF – International Rafting Federation).
Během programu dohlížejí na bezpečné plutí jednotlivých lodí, učí technice jízdy a
případně zachraňují posádky, které se dostaly do problémů. S pořádáním raftových
a kanoistických akcí, či sportovních kurzů mají dlouholeté zkušenosti. Instruktoři jsou
vybaveni lékárnou, umožňující okamžitou a účinnou první pomoc, záchranným
lanem (tzv. házecím pytlíkem) a mobilním telefonem.

Termín konání: sobota 11. 5. 2013
Cena pro skupinu 15 – 20 osob: 680 Kč/os.
Cena pro skupinu 21 – 30 osob: 580 Kč/os.
Cena pro skupinu 31 – více os.: 480 Kč/os.
Zálohu 480 Kč/os. je nutné zaplatit předem – bankovním převodem. Doplatek
proběhne na místě před vyplutím, podle skutečného počtu zájemců.

Bankovní účet: 214 218 558/0300
Cena zahrnuje: dopravu účastníků vlakem z nádraží Prahy Braník a zpět, příprava a
logistika akce, zapůjčení výše uvedeného vodáckého vybavení, průvodce a
organizátory, záchranné a jistící pomůcky, doprava vybavení a personálu, DPH.

Pořádá cestovní kancelář: http://www.adrenalinecentre.cz/
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