Kedves Sporttársak!
A PSE Vitorlás- és Vízisport Szakosztálya vadvízi evezést szervez, Szlovéniába (Bovec) a Soca folyóra 2021. 06. 1820. között. A szombati és a vasárnapi napokon délelőtt van egy-egy lecsúszás, amelyet az egyesület biztosít azon
szakosztályi tagoknak, akik 2020 januárjában már tagok voltak és rendezett a tagdíjbefizetésük. A szombati nap
délután az alábbiak szerint lehetőség van önköltséges, fakultatív programokra. A vadvízi evezésen bárki részt vehet,.
A nem PSE tagoknak, aki a lecsúszáson részt kíván venni +24.000,- Ft/fő a részvételi díj.
Kérjük a jelentkezőket, hogy a részvételi díjat a jelentkezéssel egy időben (utazás, biztosítás, szállás költségét, stb.) a
PSE 10918001-00000050-77730009 számú számlájára szíveskedjetek befizetni. A közlemény rovatba pedig írjátok
be, hogy „rafting 2021”.
Az evezéshez minden felszerelést, ruházatot biztosítanak. A neoprén ruházat tisztított, de mindenkinek kell aláöltözet
(fürdőruha elegendő), ami vizes lesz.
Azon sporttársak is jöhetnek, akik nem szándékoznak az evezésen részt venni. Nekik a részvételi költség ugyanannyi,
mint az evezni szándékozó sporttársaknak, mivel a lecsúszás költségét szakosztály tagjainak a PSE állja.
Szombat délutáni alternatív fizetős sport programok, amik közül lehet választani:
CANYONING (KANYONMÁSZÁS): 12.000,- Ft/fő Egy speciálisan megerősített neoprén ruhában felkapaszkodunk egy hegyi
patak szűk völgyében. A felső indulási helytől lefelé követjük a patakot, miközben métereket csúszdázunk a kanyargós sziklafalak
között, több méter magas sziklákról ugrálunk a patak összegyűlt vizébe, és az utunkba kerülő barlangokat is megtekintjük.
ZIPLINE: 18.500,- Ft./fő Repülj 3 km-t 40-60 km/h sebességgel akár 200 m magasban! Egy beülőben ülve rácsatlakozol az
átlagosan 600 m hosszú drótkötélre. Görgők segítségével csúszol végig a két hegygerinc között. 5 csúszás van, melyen átlagosan
30m szintkülönbséget ereszkedsz.
GYALOGTÚRA a világháborús frontvonal (Isonzó) maradványaihoz: 4,- €/fő
Bovec-től 1,5 km-re (Bovec és Log Pod Mangartum falu között) található az egykori I. Világháborús osztrák-magyar harcvonal
egyik rekonstruált szakasza, amelynek bunkereit, erődítmény rendszereit érdemes megnézni. Kb. 2 órás túra, amelyhez elemlámpa
szükséges.

Jelentkezés esetén minden résztvevő teljes neve szükséges, mert az autóbuszra utas listát kell készíteni és a
biztosításhoz is kellenek a nevek az utiokmány számokkal együtt.

Jelentkezni a szállás lefoglalása miatt minél hamarabb, de lehetőleg 2021. 06. 06-ig, a
részvételi díj befizetésével egyidejűleg írásban, a Princz Györgynél (30-3389601) a:

pse.vizisport@gmail.com
e-mail címen az alábbi adatok megadásával:
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A vadvízi evezést az alábbiak szerint kívánjuk megrendezni:
Időpont:

2021. június 18-20, valamint

Helyszín:

Szlovénia, Bovec, Soca folyó

Utazás:

autóbusszal

Szállás:

Bovec-ben, apartmanokban, étkezés nélkül

Ellátás:

Szombat este van egy közös zsíroskenyér parti.

Költségek:

43.000,-Ft/fő + választott fakultatív program, PSE tagoknak)
67.000,- Ft/fő + választott fakultatív program NEM PSE tagoknak

utazás:
szállás:
közös étkezés:
biztosítás:

17.500,- Ft/fő
21.000,- Ft/fő/2éj
1.500,- Ft./fő
3.000,- Ft/fő/3 nap, speciális, csoportos biztosítást díja

rafting 2x

24.000,- Ft/fő (ezt az összeget a PSE a tagjainak biztosítja)

fakultáció:

12.000,- és 17.600,- Ft. között, a választott program szerint a túra díjával együtt fizetendő
Canyoning,
12.000,- /fő
Zipline
18.500,- Ft/fő (időjárás és előzetes regisztráció függvényében)
Gyalogtúra:
4,- € helyszínen fizetendő belépőjegy

Program:
Péntek:
Indulás: 2021. június 18-án 07.00-kor (gyülekező: 06.30 órától) a PSE Kőér utcai sporttelepéről.
Érkezés Bovec-be a délutáni órákban. Elhelyezkedés után rövid városnézés, vagy gyalogtúra a közeli
vízeséshez, majd egyénileg vacsora egy étteremben ahova 25 főre foglalunk asztalt 19 órától, hogy felváltva
lehessen vacsorázni. Az árak olyanok, mint nálunk, és bankkártyával lehet fizetni.
Szombat:
Reggeli után élményrafting (kb. 08:15-13 óra között)
Délután 14 órától választott program (kb. 3 órás)
Közös vacsora, zsíroskenyér parti kb 18.30-tól (az italról mindenki maga gondoskodik)
Vasárnap:
Reggeli után a szállás elhagyása, majd 08:15-től rafting.
Délután hazaindulás (legkésőbb 14 órakor)
Hazaérkezés vasárnap 23 óra körül.

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES
Sporttársi üdvözlettel:
Megyesi István és Princz György

