Kapitánská lesní škola
vodních skautů
skaut
2016
Pozvání na plachetní víkend
Termín: 17. 6. - 19. 6. 2016
s
základně přístavu Sedmička,
čka, Sečská
Se
přehrada,
Místo konání:: teorie bude probíhat na skautské
praxe na Sečské přehradě
Lektoři a instruktoři:: tým KLŠVS, a další externí lektoři
lekto
Kontakty: Kingkong (Vladimír Kučera)
Ku
- 724029246; Fialík (Tomáš Fiala) – 605413789
(724850580; Honza (Jan Chlad) - 775177728.
karimatk a spacák). K
Ubytování: zajištěno na základně na postelích a na zemi (nutná vlastní karimatka
dispozici je sprcha, WC, kuchyňka.
ňka.
Stravování:: od soboty od rána do neděle
ned do poledne je zajištěno, včetně čaje či
č šťávy. Páteční
večeřii je nutno si vzít vlastní a případně
případn dle potřeby i něco
co sladkého energetického na sobotní a
nedělní vodu.
Sraz: 17. 6. 2014 do 19 hodin - skautská
s
základna přístavu Sedmička, Sečská
čská přehrada.
p
Adresa klubovny: Seč ev.č.. 350, 538 07 Seč
Se
http://www.mapy.cz/#!x=15.638826&y=49.837643&z=15&t=s&d=addr_9616554_1
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Ukončení kurzu: 17. 6. 2014 kolem 15 hodiny na základně.
Program kurzu: teorie plachtění, oplachtění skautské pramice P550, doseznámení všech
zúčastněných a bohatý program, hlavně praktického rázu: proběhne praktická výuka plachtění :-)
Studijní materiály: skripta ke KZ ti budou zaslány mailem.
Nutné vybavení:
• vybavení na vodu
o boty do vody (pevné uzavřené boty např. neoprenové boty),
o oblečení na vodu - na plachetnici (boty na vodu, pokrývku hlavy (na pevno),
šusťáky, šusťačku (fouká) a věci pod to); za nepřízně počasí (déšť), plachtíme též vhodné oblečení (neoprén),
o vesta.
Pokud tyto věci nemáš, snaž se je někde vypůjčit. Kdyby to byl pro tebe opravdu neřešitelný
problém, obratem prosím napiš, co potřebuješ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

náhradní oblečení na vodu a na převlečení,
skautský kroj,
karimatka, spacák,
ešus (jídelní miska), lžíce, hrnek,
láhev na vodu (může být obyčejná PET láhev),
psací potřeby (sešit a propiska),
přezůvky,
uzlovačka,
desky s výukovými materiály z prvního víkendu,
vodotěsnou plastovou krabičku na mobilní telefon,
zařízení s GPS (mobilní telefon, GPS),
kartáček na ruce,
sluneční brýle, opalovací krém (i Panthenol se může hodit ☺),
USB flashku či disk na fotky a videa z prvního víkendu,
vlastní večeři na pátek,
vlastní fotografii formátu A6 (kdo neměl na prvním víkendu),
přihlášku ke KLŠVS – vyplněnou a potvrzenou (kdo neměl na prvním víkendu),
přihlášku ke KZ – vyplněnou a potvrzenou (kdo neměl na prvním víkendu),
zálohu účastnické poplatku (kdo neměl na prvním víkendu),
dobrou náladu :-)

Doporučené (nepovinné) vybavení:
• hudební nástroj (např. kytara).
Úkoly pro tebe:
• podívej se prosím na oblast Jachtingu (kompetence 32 – 35) ze skript ke KZ,
• zopakuj si prosím šest základních uzlů,
• připrav si prosím otázky k úkolům,
• také nám prosím napiš, pokud potřebuješ s něčím poradit.

Tvůj tým KLŠVS 2016
~2~

