
PROPOZICE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY a DĚTI I. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 

Termín závodu:   čtvrtek 26. září 2019 

 

Místo:   řeka Dyje ve Znojmě u Louckého kláštera, Melkusova ulice před mostem, 

Přírodní areál vodních sportů;  

 

Přihlášky:   do 20. 9. 2019 

 

Startovné:  250,-Kč za posádku malé lodi  ( 8 – 14 dětí ) 

500,-Kč za posádku velké lodi ( 16 – 26 dětí ) 

 

Plavba: Celková jízda na dračí lodi je připravena v délce od 0,5 – 2km (5 – 20min.), dle uvážení učitele, 

nadšení dětí a rady kormidelníka instruktora, který je lodi při jízdě přítomen.  

Medaile a ocenění získá ta posádka, která vyznačený úsek s úkoly (cca 500m) zvládne ve 

stanoveném čase,   viz. tabulka níže. Jízda je bezpečná a zvládnou ji i malé děti od 3 let. 

 

Čas jízdy:   8.30h – 11.30h 

    Každá přihlášená posádka (třída) obdrží po uzavření přihlášek přesný čas začátku své plavby.  

Je možné tak přizpůsobit čas příchodu a odchodu do a z areálu dle času své jízdy.  

Počítejte s předstihem cca 30min. na přípravu k jízdě.  

 

Lodě:            Velké Dvacetimístné dračí lodě = 16 až 26 členů posádky + bubeník/ce 

Menší Desetimístné dračí lodě = 8 až 14 členů posádky + bubeník/ce 

 

Bezpečnost: Každý účastník plavby bude pořadatelem vybaven bezpečnostní vestou. Doprovod, tzn. učitelé, 

případně rodiče, mohou jet s dětmi na lodi, přičemž minimálně jedna dospělá osoba doprovázející 

děti na akci je v lodi podmínkou. Současně je na lodi i kormidelník/instruktor pořadatele.   

 

Sociální zařízení: V areálu jsou umístěny mobilní WC včetně dezinfekčních stojanů. 
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Občerstvení: Umístěno ve velkokapacitní stanu přímo u vstupu do areálu. 

 

Vhodné oblečení: Sportovní, přizpůsobené aktuálnímu počasí. Na místě je možnost se převléknout ve vyhřívaném 

stanu. Do lodi se půjde v botech ideálně vhodných pro kontakt s vodou. Doporučujeme boty na 

přezutí. 

 

Pohádkové představení: Připravili jsme pro děti jako součást celé akce hranou pohádku. Představení proběhne ve 

velkokapacitním zatepleném stanu. Představení je určeno pro všechny přihlášené účastníky. 

Představení dopoledne budou dvě a každá přihlášená posádka (třída) obdrží nejen informaci o čase 

nástupu k plavbě na lodi, ale i o příslušném čase začátku představení hrané pohádky.                    

  

Ostatní aktivity: Pro děti budou v areálu k dispozici bezplatně na vyzkoušení různé atrakce (nafukovací skluzavka, 

nafukovací hrad, kreslení na obličej). K prodeji budou pro děti za 10Kč nafukovací zvířátka od 

kejklíře Vlasty.  

 

Vyhlášení: Proběhne hned po jízdě na pódiu. Děti obdrží medaili a věcnou cenu.  

 

Stanovený čas pro měřený úsek dle věkové kategorie: 

 

Věková kategorie Stanovený čas pro měřený úsek plavby 

Mateřské školy 10 minut 

1. třída 9 minut 

2. třída 8 minut 

3. třída 7 minut 

4. třída 6 minut 

5. třída 5 minut 
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Více informací:   

             GSM: +602 499 498 

             festivaldracilode@kanoe-znojmo.cz

              

www.dracifestznojmo.cz 
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