TOM 7104 Ústí nad Labem

ŽERNOSEKY 2012

Žernosecké neboli také Píšťanské jezero se nalézá na pravém břehu Labe mezi obcemi Velké
Žernoseky, Píšťany a Žalhostice v okresu Litoměřice. Vzniklo v 50. a 60. letech 20. století zatopením bývalé pískovny . Zdejší
písek byl použit pro výstavbu velkých vodních děl na Vltavě, zejména Slapské a Orlické přehrady.

Termín a místo konání: 7. – 9. září 2012, pátek až neděle, ostrov na Žernoseckém jezeře
Čas a místo srazu: 16:00, loděnice SMTur ve Vaňově
Čas a místo návratu: cca 18:00, loděnice SMTur ve Vaňově
Účastnický poplatek: 250,- Kč (zaplatit nejpozději ve středu 5. 9. 2012)
Doprava: tam i zpět na lodích po Labi
Ubytování: ve stanech
Stravování: společné stravování začíná sobotní snídaní a končí nedělním obědem, na pátek si každý účastník
zajišťuje večeři z vlastních zásob (k dispozici bude oheň a rošt – možnost opečení špekáčků, klobás apod.)
Materiál + výstroj: příprava materiálu a případné zapůjčení výstroje proběhne ve středu 5. 9. 2012
S sebou: pádlo, lodní pytel, plovací vestu, nafukovací matraci nebo karimatku, spací pytel,
jídelní misku – ešus, hrnek (umělohmotný nebo plechový), lžíci, zavírací nůž, otvírák na konzervy,
vodotěsný
sáček
na
doklady,
propisku,
baterku,
igelitový
pytel
na
mokré
věci,
hygienické potřeby, ručník, plavky, boty do lodě (nejlépe látkové tenisky, NE holinky) a oblečení do lodě (něco co
rychle schne), teplákovou soupravu, krátké a dlouhé kalhoty, větrovku, svetr nebo mikinu (prostě něco teplého),
spodní prádlo, trička, ponožky, kapesníky, pláštěnku, čepici, boty vhodné pro pobyt na ostrově. Hudební nástroj
je vítán.
To vše zabalte do lodního pytle.
V žádném případě s sebou nebrat: drahou elektroniku, šperky, větší obnosy peněz apod. Za případnou ztrátu
nebo krádež těchto věcí či peněz nenese organizátor tábora žádnou odpovědnost.
Všichni účastníci musí mít s sebou průkazku zdravotní pojišťovny (originál) a starší 15-ti let i občanský
průkaz.
Veškeré další informace a případné dotazy na tel. č.: 725742017, nebo na baldicz@seznam.cz


PŘIHLÁŠKA

na akci Žernoseky 2012 konanou v termínu 7. - 9. 9. 2012

Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………….
Datum narození účastníka: ………………………
Souhlasím s účastí jmenovaného na výše uvedené akci.
…………………………………………………………………
podpis rodičů – zákonných zástupců

