
                                                
                                                                                                                              
Milí tátové a milé děti, 

po úspěšných vodáckých akcích, které Te7 v minulosti pořádala vás letos zveme na 

společný víkend, jehož hlavním programem bude sobotní vodácký sjezd části Sázavy. 

Letošní pozvánka je novinkou PLATÍ PRO TÁTY S DĚTMI – tedy zvány jsou děti v doprovodu táty 

nebo  dědy. Základnou nám bude areál Bisport Kácov. 

 

TERMÍN :  15. – 17.5. 2020 (pátek – neděle) 

MÍSTO :  Kácov 

PRO KOHO : děti s tátou nebo dědou       
     

PROGRAM  :  

Pro letošní jaro Te7 připravila společný rodinný  vodácký víkend na Sázavě 

- každý rodinný tým bude mít 1 plastovou loď ( viz obrázek) 

- sobotní trasa sjetí Sázavy  : vhodný úsek pro rodinnou jízdu 

   veškeré vybavení zajistí Te7 (lodě, pádla, bezpečnostní vesty pro děti i dospělé, barel na převoz věcí)  

- celá výprava pojede společně ( sjetí jezů – po konzultaci, dle stavu vody,….evnt. přenesení lodi ) 

- vodácký program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí – sobotní výjezd na lodích z Kácova 

- sjezd Sázavy v plánovaném úseku je vhodný pro rodinné sjíždění, včetně těch, kteří ve vodácké lodi často   

  nejezdí nebo pojedou  poprvé…. 

DALŠÍ VÍKENDOVÉ AKTIVITY ( mimo vodáckého výletu) : 

  program je připraven na celý víkend jako kombinace aktivit, které provádějí : 

- rodiče s dětmi dohromady –  programy v areálu nebo blízkém okolí 

- děti samostatně – některé aktivity jsou určeny pouze pro děti  

- rodiče samostatně – části programu jsou určeny jen rodičům (souběžně běží program dětí) 

  Bereme v úvahu počasí, podle kterého bude program upraven. 

 

UBYTOVÁNÍ : ubytovací zařízení 

Bisport Kácov    

dobře vybavený vodácký styl 

ubytování, vícelůžkové pokoje,  

WC a sprchy společné na chodbě 

STRAVOVÁNÍ : plná penze   

(pátek večeře – oběd neděle)  

SOBOTNÍ OBĚD na trase vodáckého 

výletu – v podobě balíčku 

 

VĚK DĚTÍ : spodní věková  hranice není omezena – záleží na rodičích 

DOPRAVA do Kácova : vlastní – nejlépe osobní automobil , lze i vlakem z Prahy 

                                      

CENA :    2.200 Kč za dospělého     

               1.800 Kč za dítě   

zahrnuje :  ubytování (2 noci) včetně lůžkovin, plnou penzi, 

zajištění a vedení programu, přípravu vodáckého výletu : 

pronájem lodi, pádel,  vodáckých vest, dopravu vlakem během 

vodáckého dne                                         

 

PŘIHLÁŠKY : zasílejte na e-mail adresu   

                     tomas.egyhazi@te7.cz  do 10.4.2020 

PLATBA :   

celou částku do 10.4.2020                                                     číslo účtu : 218701985/0300   

převeďte na účet cestovní kanceláře Te7                            variabilní symbol akce : 2006 

                   PŘIHLÁŠENÝM ZAŠLEME PŘED ZAHÁJENÍM AKCE PODROBNÉ INFORMACE                   
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