
List účastníka a prohlášení rodičů 
 
Účastník: 
Jméno a Příjmení ……………………………………………………… 
 
Bydliště …………………………………………………………………. 
 
 …………………………………………………………………… 
 
Rodné číslo nebo datum narození ……………………………………. 
 
Velikost trička: 4-6-8-10-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL (zakroužkujte) 
 
 
 
Údaje o zákonném zástupci: 
 
Jméno a příjmení ………………………………………………………………… 
 
Telefon / mobil …………………….……………………………………………. 
 
Další důležitá sdělení (braní léků, alergie, fobie apod.) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Přihlašuji své dítě k účasti na vodáckém výletě, který se koná ve dnech 5. – 8. 8.  
2021. Jsem si vědom/a, že výlet je zaměřen na vodní turis tiku a p rohlašuji, že 
jsem své dítě seznámil/a s Bezpečností na vodě, která je součástí této přihlášky. 
Potvrzuji, že můj syn/dcera je zdráv(a) a nejeví známky akutního onemocnění 
nebo příznaky COVID-19. V posledních 14 dnech se nesetkal(a) s žádným 
infekčním onemocněním. Ošetřující lékař dítěti nenařídil změnu režimu a hygienik 
karanténní opatření. Karanténní opatření nebylo nařízeno ani nikomu z osob 
žijících ve společné domácnosti s účastníkem.  
Jsem si vědom(a), že v případě nepravdivosti tohoto prohlášení, ohrožuji zd raví 
celého kolektivu a vystavuji se možnosti právního postihu. 
Dávám souhlas pobočnému spolku Eldorádo, středisko Náchod (IČ: 48650480) 
se zpracováním a evidencí výše uvedených údajů. 
Dávám souhlas s pořizováním fotograf ií účastníka a s jejich užitím 
k propagačním účelům. 
 
 
V ……….……… dne …………………….  ………………………… 
               podpis rodiče 

 

Eldorádo, středisko Náchod – oddíl VaTaB 

Zborovská 893, 547 01 Náchod 

krátký prázdninový výlet s názvem 

 

 

 

Woda 2021 
 

Výlet je určen pro rodiny, které mají chuť zažít dobrodružství, mají rády vodu a 
lodičky, rády posedí večer u ohýnku a něco málo si zazpívají, prostě pro milovníky 
pěkné přírody, vody, pohodičky a legrace. 
 

Základní informace: 

Termín: 5. - 8. srpna 2021 

Cesta tam: 

Odjezd ve čtvrtek 5. 8. 2021 v 14.00 hod. autobusem od školní jídelny v Raisově 
ulici v Náchodě.  
 

Letos opět využijeme služeb soukromé dopravní společnosti, jejíž řidič nás bude 
mj. rozvážet na denní úseky, večer opět svážet na tábořiště a také nás odveze 
zpět domů, k maminkám a tatínkům. 
 

Cesta zpět: 

Příjezd do Náchoda v 21.00 hod.*) 
 

Jak se přihlásit: 
Vyplňte elektronickou přihlášku na našich webových stránkách 
www.eldoradonachod.info/tabory/woda a uhraďte zálohu na náš účet 
2200426187/2010. Platnou přihlášku evidujeme při zaplacení celého poplatku 
nebo zálohy 500,- Kč. (Celou cenu nutno doplatit do 14. 7. 2021.) Počet  míst  je 
limitován kapacitou autobusu 40 osob. Vyplněný a podepsaný List účastníka a 
prohlášení rodičů odevzdáte až při nástupu do autobusu. 
 
*) Drobné zpoždění možné – aktuální informace v den příjezdu na telefonech organizátorů. 
 

 



Cena:    1800,- dospělí 
              1500,- studenti do 26 let 
              1100,- děti 
y 
Cena zahrnuje půjčovné lodí, pádel, vest, přileb, barelů, lodních pytlů; dopravu 
osob, lodí, a spacáků; poplatky v kempech, kompletní stravu a nově i trička 
s logem výletu (velikost upřesnit v elektronické přihlášce). 

Požadavky na vystavení faktury za poukaz pro zaměstnavatele či odbory volejte 
Ing. Víchovi – 777 208 313. 
 

Strava: 
Snídaně a večeře teplá, na cestu a po vodě svačina – většinu jídel vaříme a 
připravujeme z vlastních surovin, výjimečně se stravujeme v restauraci.  
Letos možná nebude nic moc ke koupi v kempech. 
 

Co s sebou: 
Osobní doklady a kartičku pojištěnce, stan pro více osob, spací pytel, 
karimatku nebo alumatku, ešus, lžíci, lžičku, hrníček nejlépe plecháč nebo plast, 
utěrku na nádobí, hygienické potřeby, kapesníky, alespoň čtvery ponožky, 
spodní prádlo, baterku, píšťalku, pláštěnku, pokrývku hlavy, sluneční  brýle,  
opalovací krém, repelent, kapesní nůž, silnější provázek na sušení prádla, 
plavky, šusťákovou soupravu (velmi výhodná - neprofoukne a snadno se suší),  
oblečení do kempu – i teplejší na případné chladnější večery. Obuv pro brodění 
ve vodě, stačí staré tenisky – nejvhodnější jsou kotníčkové (sandály nejsou 
vhodné z důvodů odřenin kotníků a prstů), rozhodně obuv musí pevně držet  na 
nohou, protože když ji strhne proud, tak nohy před kameny neochrání.  Ten,  kdo 
používá dioptrické nebo sluneční brýle, si je musí opatřit sportovní gumičkou  
nebo provázkem, jenž je ochrání před jejich utopením, slepý vodák = hotové 
neštěstí. Hudební nástroje vítány. U táboráku je smutno, když se nezpívá.  
 

Nutné: 
Podepsané poučení o bezpečnosti a podepsaný List účastníka s prohlášením 
o bezinfekčnosti. Datum na prohlášení nesmí být starší 24 hodin od data 
odjezdu na výlet! 
 
 

Hlavní náplní vodáckého výletu je naučit se základním znalostem ovládání lodí při 
sjíždění řeky a také některým tábornickým dovednostem. Nováčky ani letos 
nemine vodácký křest vodním pánem Neptunem. 
 

Bližší informace budou postupně doplňovány 
na http://www.eldoradonachod.info/tabory/woda 

 

Za organizační tým: 
 

 

 
Ing. Dalibor Vích 

instruktor vodní turistiky 

777 208 313 

naca@eldorado.cz 

Petr Štěpán 
vedoucí výletu 

603 552 614 

stepan@bonet.cz 

 

 

Bezpečnost na vodě 
 
1. Každý účastník je povinen na vodě bez průtahů a odmlouvání plnit 

příkazy vedoucího, instruktora či jiného dozoru. 
2. Před vyplutím si každý vodák dobře zkontroluje loď, přilbu, vestu, 

pádlo a další výzbroj či výstroj a během plavby má plovací vestu, přilbu 
a obuv pro brodění ve vodě neustále na sobě. 

3. Při sjíždění řeky na více lodích se bezdůvodně a bez souhlasu nikdo 
neodpojuje. Je nutné, aby při jízdě na sebe jednotlivé posádky lodí 
neustále viděly. 

4. Je zakázáno samostatně bez dozoru vedoucího sjíždět větší peřeje, 
jezy, přírodně či uměle vytvořené šlajsny apod. 

5. Je zakázáno schválně převracet lodě, skákat z lodí do vody či používat 
loď jako molo pro vodní hrátky. 

6. Přeceňování vlastních schopností a frajeřina na vodu nepatří, jelikož 
voda je vždy silnější a dostane se všude. 

7. Pokud se vodák nedokáže vyhnout nárazu s překážkou je lépe na 
překážku narazit přídí než bokem. V případě nárazu bokem se musí 
vodák naklonit s lodí směrem k překážce, tzn. po proudu řeky. 

8. Při cvaknutí (převrácení lodě) oba vodáci (teď již plavci) vystoupí, drží 
své pádlo a ujistí se, že jejich bývalý spolujezdec je v pořádku. Loď se 
nepřevrací zpět a je nutno ji táhnout za jeden konec ke břehu 
(vzduchová bublina uvnitř ji nadnáší). Dále je nutné vždy počítat s tím, 
že vodák vydrží mnohem déle u stánku s klobásou než pod vodou. 

9. Veškeré úrazy, závady či problémy je nutné okamžitě nahlásit 
vedoucímu. 

10. Vodák je zodpovědný za věci, které má ve své lodi. Pokud si s sebou 
někdo bere i svého živého mazlíčka (pes, kočka, had apod.) je za něj, 
jeho chování a za škody, které způsobí, plně zodpovědný. 
Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat domácí mazlíčky doma. 
Pokud je ze závažných důvodů nutné vzít zvíře s sebou je nutná 
přítomnost dospělého člověka a zároveň doporučujeme uzavřít na 
zvíře pojistku na způsobené škody. Zvíře může nechtěně prokousnout 
např. loď nebo ji jinak poškodit a opravy jsou pak pro majitele zvířete 
poměrně nákladné. 

 

 
 
 -----------------------------   ----------------------------- 
    podpis účastníka           podpis zákonného zástupce 

http://www.eldoradonachod.info/tabory/

