
 

Lodní Sporty Kroměříž z.s. 
Kroměříž, Fügnerova 923, PSČ  767 01, IČ 18189911  

registrace u Krajského soudu v Brně, odd. L, vložka 998 

Jachetní klub v Kroměříži, Na Hrázi 4088/2C, 767 01 Kroměříž  
registrace ČSJ č. 2301 

 

Jachtařinka 2021 
 

TERMÍN KONÁNÍ: 09.08.-15.08.2021 

 

ADRESA:   Lodní Sporty Kroměříž z.s.  

   Jachetní klub v Kroměříži, Na Hrázi 4088/2C, 767 01 Kroměříž  

KONTAKT:       Miroslav Holotík, E-mail: lodnisportykromeriz@gmail.com; Tel: 720 472 632                 

 

ZAHÁJENÍ:    09.08. od 08:30 – 10.00 hodin    

UKONČENÍ:  15.08. do 17:00 hodin (po ukončení závodu) 

 

CENA:     2.800, - Kč (člen klubu) 

   3.450, - Kč (nečlen klubu) 

   Úhradu proveďte převodem předem (7 dnů) na ČBÚ: 153163898/0300, POZN: jméno dítěte. 

POZNÁMKA: V případě poskytnutí dotace na akci bude poměrná část nákladů rodičům sanována. 

      

VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZAŠLETE NA ADRESU: 

   lodnisportykromeriz@gmail.com 

 

UBYTOVÁNÍ:  ve vlastních stanech a v klubovně loděnice (do naplnění kapacity) 

 

STRAVOVÁNÍ:   5 x denně + pitný režim (strava zajištěna na loděnici, obědy zajištěny ext.dodavatelem) 

 

PROGRAM: 

Aktivity budou zaměřeny na jachting, tzn. trénink na vodě (individuální či hromadný), výuku a zdokonalování 

techniky jízdy, taktiky při závodě, starty atd., teoretickou výuku taktiky a zdokonalování fyzické kondice. 

Závěrem Jachtařinky bude oficiální závod O hanáckó Klobáso CTL 212302, kde si děti vyzkouší průběh 

jachtařského závodu a získají návyky do dalších závodů.  

Součástí aktivit budou sportovní a herní činnosti: běh, cyklo výlety, návštěva herního centra na Výstavišti Floria,  

vědomostní soutěž atd. 

 

SEZNAM VĚCÍ (doporučení pouze orientační): 

Vhodná obuv (sportovní, holinky, pevné do vody), ponožky, tělocvičná souprava, pyžamo, větrovka/bunda, 

mikina, trička, kraťasy, spodní prádlo, pokrývka na hlavu, plavky, pláštěnka nebo nepromok, kapesníky, 

hygienické potřeby, ručníky, sáček na špinavé prádlo, papír/blok, psací potřeby, krém na opalování, sluneční 

brýle + šňůrku na brýle. 

Jachtařské oblečení, tzn. neopren, neoprenky, vesta, 2x neprofukbunda, 2x neprofukkalhoty, 4x mikrotrika, 

šiltovka 2x. 

Léky. 

Kapesné (nedávejte dětem žádné cennosti a velké finanční obnosy). 

 

DALŠÍ PODMÍNKY: 

Při příjezdu odevzdá dítě potvrzení o bezinfekčnosti a příp. doklady ke COVID dle aktuální situace. 

Rodič vyplní čestné prohlášení, spolu s uvedením zdravotního stavu dítěte a dalších podmínek pobytu. 

Rodič předá / zašle kopii karty zdravotní pojišťovna dítěte. 

Přítomnost zástupce/rodiče je možná (ubytování a strava vlastní). 

Mobilní telefony nedoporučujeme, případně bude vymezena doba 30 min. v podvečer, pro kontakt s rodičem. 

Zapůjčení klubového Optimista možné, po předchozí rezervaci a domluvě. 

 

 

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY JACHTAŘE A DOUFÁME, ŽE VÁM S NÁMI BUDE DOBŘE!!! 

 

Jachetní klub v Kroměříži 

Miroslav Holotík, předseda klubu 


