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KCHSČ

V. Vodní čuvačí setkání

Podrobnosti

Datum: 17. – 19. 6. 2016
Akce: V. Vodní čuvačí setkání
Místo konání: Jizera, trasa
Ubytování: Zrcadlová koza

Pořadatel

Přihláška: zde
Organizátor: Petr Navrátilík
Kontakt: petr@tatranskaperla.com
Tel.: +420 603 410 876

 

Ahóój! přátelé, kamarádi a příznivci slovenských čuvačů!
Rád bych vás pozval na V. Vodní čuvačí setkání na Jizeře. Setkání se uskuteční od pátku do neděle 17.-
19.6.2016 na Zrcadlové koze poblíž Turnova v Českém ráji.

Náplní setkání bude povídání, papání, bumbání, sport a vodní turistika. V pořadí jak kdo chce 

Hlavním úkolem bude zjistit chování našich psů a nás na lodi a ve vodě  – pozn. na vodě se ukáže charakter
!!!
Trasa, kterou poplujeme je Líšný – Malá Skála – Zrcadlová Koza- Turnov – Příšovice nenáročná se čtyřmi jezy (
sjízdný je pouze jeden) a je naplánovaná na dva dny.
Mapa: http://www.klokoci.cz/vodacka-mapa-jizera/vodacka-mapa-jizery.pdf
Letos je změna ohledně ubytování.Každý si ubytování na Zrcadlové koze zajišťuje sám a k dispozici jsou pouze
chatky. Chatky jsou k dispozici v omezené míře a tak kdo chce bydlet musí rychle volat :-). Pro nás ostatní, kteří
na chatce nelpíme je alternativou stan, kde rezervace není nutná.
Lodě zajistím dle vašich požadavků z přihlášek.

S sebou potřebujete alespoň jednoho psa/fenu nejlépe slovenského čuvače, plavky a oblečení na vodu 

Dále potřebujete dobrou náladu a nezapomenout se včas přihlásit!

Orientační ceny:

• Cena za zapůjčení lodě (kanoe) včetně veškerého vybavení (pádla, vesty, barely) je 400,- Kč / den, včetně
dopravy na místo startu .

• Cena za ubytování je 100,- Kč/os. v chatce a 50,-Kč/os. ve stanu. Do chatek je potřeba si vzít lůžkoviny, resp.
spacák.

Seznam přihlášených
1/3

http://www.slovenskycuvac.cz
http://www.slovenskycuvac.cz/?page_id=5146&preview=true
http://www.slovenskycuvac.cz/wp-content/uploads/2015/01/voda1.jpg
http://www.klokoci.cz/vodacka-mapa-jizera/vodacka-mapa-jizery.pdf
http://zrcadlovakoza.cz/
https://docs.google.com/forms/d/1kOk5Esdj4rkvmBXi8hXFtqDiQ1jyy-0JxXw_4rNEDp0/viewform?c=0&w=1
http://www.klokoci.cz/vodacka-mapa-jizera/vodacka-mapa-jizery.pdf
Alena
Textový rámeček



Seznam přihlášených

Výbava

S sebou potřebujete alespoň jednoho psa/fenu nejlépe slovenského čuvače, plavky a oblečení na vodu

Inspirativní videa

Program

Pátek 17.6.2016

19:00 příjezd účastníků – ubytování

19:00 večeře

20:00 teoretická příprava na ráno, rozdělení do lodí,

povídání, bumbání

Sobota 18.6.2016

08:00 – 08:30 snídaně

09:00 odchod na vlak ( cca 2km )

10:00 start Splzov

12:00 oběd Malá Skála

16:00 návrat na Zrcadlovou kozu, pokus o uvedení psovodů do původního stavu 

osobní volno, sport, ….( kdo máte koloběžky, brusle tak si je vezměte s sebou)

18:00 večeře

20:00 domluva programu na ráno, teoretická příprava,

rozdělení do skupin povídání, bumbání,…

Neděle 19.6.2016

08:00 – 09:00 snídaně

09:30 start II. Etapy

14:22 nebo 16:22 odjezd z Příšovic do Dolánek a zpět na Zrcadlovou kozu

Místo konání

Zrcadlová koza

Loužek 7
511 01 Turnov-Bukovina u Turnova

Sdílejte na sociání síti!
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Tisk akce
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