
Turistika a sport v přírodě 
 

Kurz je určen pro studenty prvního ročníku oboru Tělesná výchova prezenční forma  
 

Termín:  1. 6. – 7. 6. 2018 
 
Místo konání:  Stráž pod Ralskem 
 
Ubytování: Penzion Uran, Revoluční 196, 471 27  Stráž pod Ralskem 
 
Cena kurzu: 3850,- Platbu kurzu je nutné provést do 19. 3. 2018. 
 
Ubytování: v chatkách/penzionu (ložní prádlo v ceně) 
 
Stravování: plná penze, začíná se večeří, končí obědem. 
 
Doprava: individuálně, na vlastní nebezpečí. 
 
Zahájení kurzu: pátek 1. 6. 2018 v 17 hod.,  

zakončení čtvrtek 3. 6. 2018 v poledne 
 
Program kurzu: Kurz je zaměřen na outdoorové aktivity - kanoistika, orientační běh, 

lezení, vodní lyžování a wakeboarding, nordic walking, cyklistika, In-line 
a další 

 
 
Povinná výstroj a výzbroj: 
Kolo (vhodné horské), povinně cyklistickou přilbu, brýle, láhev, hustilku, lepení a nářadí.  
Kolo je třeba mít seřízené!!! In-line brusle, doporučené jsou ochranné prvky. Čelovka.  
Oděv pro pohyb v přírodě (i pro chladné a deštivé počasí), sportovní obuv (včetně obuvi do 
 lodi), oblečení do kanoe + boty do kanoe, OP, kartu zdravotního pojištění, popř. léky (zejm. 
 alergici), přezůvky pro vstup do budovy.  
 
Povinné:  
Ve skupinách cca 4-5 lidí notebook s windows, ve kterém je nainstalovaný program Movie 
maker – měl by být součástí windows, případně je možné ho doinstalovat a nainstalovaný 
program Gimp – volně ke stažení. Nutné pro splnění zápočtu!!! 
 
Doporučená výstroj a výzbroj: náhradní díly na kolo, zámek, hadr, plavky, šátek, malý 
batůžek nebo ledvinka, baterka, psací potřeby, poznámkový blok, hudební nástroj, turistická 
mapa, index. 
 
Storno podmínky: 
Storno podmínky – do 19. 4 .2018 poplatek ve výši 50 % z celkové ceny kurzu. Poté již 100 % 
z celkové ceny kurzu. Je možné za sebe najít náhradníka. V takovém případě nebudou 
stornopoplatky účtovány. 
 



 
Fotky z kurzů na    http://ktv-tul.rajce.idnes.cz 
Zápočtové požadavky: podmínkou zápočtu je aktivní absolvování kurzu v plném rozsahu, 
splnění zápočtových požadavků z orientačního běhu, prezentace závěrečné multimediální 
práce. 
 
Studentům je doporučeno dle vlastního uvážení uzavřít úrazové připojištění.  
 
Přihlášky: přes webovou stránku KTV (http://asc.tul.cz/kurzy/)  
 
 

Mgr. Jan Charousek 
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