Pre v¹etký h priazniv ov vody a prírody máme dobrú správu. Aj tento rok
sa bude kona» tradièný
AUGUSTOVÝ SPLAV!

Je to únik z mesta. Je to dovolenka. Je to pohoda. Je tam
úplne super a ty tam nesmie¹ hýba». Spíme v stane alebo (ak má niekto hu»)
na plá¾i pod holým nebom. Cez deò sa plavíme na loïká h zvaný h kanojky.
Veèer horí ohník, varí sa puding, hrá gitara, spieva sa, . . .
Kedy a kde to bude? Zaèneme 30.7. (nedeµa) v Bratislave vý vikom v zátoke.
V pondelok sa pustíme dole po Dunaji a skonèíme 6.8. (nedeµa) v ©túrove.
Tento rok bude trasa tro hu ina ako po minule, aby ste sa nenudili. Cestou sa
preplavíme napriklad ez Györ, takze sa zide zobrat si so sebou nejake Forinty
alebo Eura.
Koµko to sto jí? 1200,{ Sk. Je v tom zahrnuté po¾ièanie a preprava lodiek,
pádiel, viest, varièov, . . . a samozrejme odbodný dozor. Ïalej je treba ráta» s
peniazmi na stravu (ka¾dý si varí sám alebo po skupinká h) a dopravu.
Je to bezpeèné? Pjdu s nami skúsení vodá i z Katedry telesnej vý hovy a
¹portu FMFI UK. Ak bude na rieke nebezpeèný úsek, vystúpime z kanojek a
prenesieme i h po brehu. Plavi» sa budeme na dvojmiestny h kanojká h. Ka¾dý,
kto v nej e¹te nesedel alebo ju nevie ovláda», pjde urèite s niekým skúseným,
kto zaistí bezpeènú plavbu. A
jazdia
.
Èo si mám bra» so sebou?
Ak má¹ len tro hu mo¾nos», tak stan. Ïalej
potrebuje¹
, spa ák, karimatku, hodí sa e¹us. Nasleduje hàba be¾ný h ve í
ako zubná kefka a pasta, ly¾i a, no¾ík, krém na opaµovanie, repelent, obleèenie,
plavky, . . . Vítané sú hudobné nástroje ako gitara, harmonika, prípadne klavír.
Zíde sa aj báger alebo ponorka. A nezabudni na dobrú náladu.
Ch em ís». Èo mám urobi»? Po¹li návratku. Èím skr, tým lep¹ie, aby sme
mohli s tebou ráta». Najlep¹ie do kon a júna. Kto dlho váha, ten riskuje, ¾e sa
kapa ita zaplní a u¾ ho nebudeme m » zobra».
Kontakt na nás: Najlep¹ie mailom na adrese \rastoksp.sk" alebo (súrne a v
panike) na mobilnom èísle 0905 935579 (Ras»o ©rámek). Podrobnej¹ie a v¾dy aktuálne pokyny nájdete na stránke \http://www.ksp.sk/∼rasto/splav2006.php".
Èo to splav je?

v¹et i

povinne v pláva í h vestá h

pas

Návratka

Najlep¹ie je, keï návratku vyplníte na vy¹¹ie uvedenej www stránke. Ak tú
mo¾nos» nemáte vyplòte túto papierovú verziu a po¹lite po¹tou na adresu KSP,
KVI FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava.
Meno a priezvisko
Adresa
Seminár
Email

Dát. narodenia
Tel. èíslo

Na splav h em ís»

Na kanojke jazdi»

Pláva» viem

Stan

2
2
2

2
2
2

aj keby sne¾ilo
ak ma pustia rodièia
ale iba nezáväzne

som dobrý plave
preplávam 100m
som slab¹í plave ,
ale k brehu sa dohrabem

2
2
2

2
2
2

viem, zvládam úlohu zadáka
tro hu viem, u¾ som háèikoval(a)
neviem
budem ma» pre
osoby
m¾em donies», ak i h bude málo
nebudem ma», ¾iadny zo susedov,
ani rodina do 5. pokolenia nemá

