
Sportovně turistický kurz 2023 - Opět na Vítkově  //  pro studenty letošního 2. a 3 ročníku 
 

Vítkov-Podhradí je našimi studenty velmi oblíbené, až kultovní místo, kde jezdíme již 20 rokem. Turistický kurz pojímáme 
jako relaxační, sportovně turistický pobyt v panenské přírodě Vítkova Podhradí, který se koná na závěr školního roku, 
kdy je vyřešena klasifikace, ukončena praxe a společně se připravujete na prázdniny. V letošním roce máme jako vloni 
smluvně zablokovány 2 kurzy pro 2-3r. a 3-4r. O kurzy je vždy mimořádný zájem a i nyní je poptávka z řad studentů 
obrovská. Budeme muset proto striktně trvat na důsledném dodržení termínových podmínek přihlášení a záloh s tím 
spojených, které nám stanovil majitel a provozovatel kempu. Parametry a hrubý program kurzu máte popsány podrobně 
níže. Vzhledem k obsahové a programové náročnosti přípravy, registrace a realizace kurzu, ale i množství účastníků, je 
nutné smluvně tyto aktivity zajistit ve velkém časovém předstihu, jinak bychom o naše postavení a možnost tyto kurzy 
dělat přišli. Proto vám doporučujeme rychle přemýšlet, konzultovat s rodiči a poté se v termínu přihlásit, uhradit zálohu 
na kurz a těšit se. Neradi to uvádíme, ale v dnešní složité době to může být také kurz tohoto typu poslední. 
 

Termín: Neděle 18. – 22. 6 2023    

Místo: Autokemp Vítkov-Podhradí 

Program: Dobrovolná cykloturistika, základy vodáctví (kánoe, raft, kajak), základy lezectví, turistika, 
sportovní  společenské aktivity, lukostřelba, golf, kroket apod. branné soutěže a hry, střelba, tramping 
apod., noční výstup na Vikštejn s programem, Boyard, relax. a mnoho dalších atraktivních činností 

Celková cena: 3400,-Kč (plná penze ++, dodatkové služby kempu; vodácký, lezecký a sportovní materiál, doprovodný 
vozový park, občerstvení, tábornické speciality, odborní  instruktoři,  tábornické příslušenství a 
potřeby, vstupy, servis, veškeré kempové zápůjčky, hromadná přeprava osob a věcí   

Uzávěrka 
přihlášek   + 
úhrada zálohy 

podepsaná přihláška + záloha ve výši 1700,-Kč - nejpozději do 30. září  2022 (možno uhradit i celou 
částku 3400,-Kč). Platba na účet turistického kurzu:  5522979319/0800   v. s.  3062023. Do zprávy pro 
příjemce uveď kurz č. 3,  příjmení, třídu účastníka,  možno hradit i v hotovosti u ŘŠ nebo sekretariátu  
Na pozdější přihlášky a platby nelze brát zřetel! Doplatek do 26. května 2023  

Doprava Doprava bude členěna na kolo, bus a individuální přesuny. Letošní rok bude v tomto výjimečný. 
Cykloturistika bude pravděpodobně i letos dobrovolná. O způsobu dopravy rozhodneme do 6. června. 

Stravování Zajištěna celodenní strava ++ v kempu i mimo kemp + tábornická strava a speciality každý den v ceně 

web školy Tento manuál je umístěn na webu školy / info pro studenty / adapt. spor. kurzy školy 2023 
 

Hlavní programová náplň je nesmírně bohatá, atraktivní a bezpečná. Tedy základy vodáctví /ovšem na lehce tekoucí vodě - 
Moravice/; základy skálolezectví - Kružberské skály /ovšem na přírodních skalách/;, dobrovolná cykloturistika rekreační i lehce 
adrenalinová /dle zájmu/; velké množství branných a sportovních, zábavných činností a her, včetně netradičních….a především 
návrat k trampingu v čisté podobě /táboráky, grilovačka, noční výstup na zříceninu hradu Vikštejn, dobývání pevnosti Boyard a 
mnoho dalších. Kvalitní stravování formou švédských stolů je zajištěno ve zrekonstruované restauraci. Ubytování je 
v rekonstruovaných turistických chatkách a srubech u řeky. Sociální zabezpečení kempu je na velmi vysoké úrovni. Z výše uvedeného 
jasně vyplývá, že se jedná o pobyt  v nádherné přírodní scenérii Moravice a Kružberských skal, což je z obsahu studia (PC neustále) 
ten nejvhodnější způsob k upevnění zdraví, ale i kolektivu třídy a vzhledem k počtu i všech studentů školy. I když se pochopitelně 
jedná o finance, domníváme se, že tento způsob investování je pro vás jeden z nejefektivnějších, a zdůrazňujeme, že možná i 
poslední školní a třídní akci. Případné otázky odpoví garant sportovních kurzů školy- ředitel 777 900 010   reditel@ssinfotech.cz 

 
-----------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------ 

Závazně přihlašuji svého syna/dceru/   na sportovní kurz/y   /  ZAKROUŽKUJ VOLBU 

 

Sportovně turistický kurz Vítkov - STK ANO - NE 

Jméno a příjmení studenta -  /HULKOVÝM/  

Třída  /zakroužkuj svoji třídu/ SI2      PR2      PG2      SI3      PR3      PG3 

Podpis zákonného zástupce studenta  


