Szülői nap „felnőtt kurzus”
ahol megtanulhatnak kenuzni a Gödi SE kajakosaival

Ezeken a napokon nagy szeretettel várjuk azokat a szülőket, akik szeretnének meg
tanulni kenuzni, vízen közlekedni. Függetlenül attól, hogy kajakozik a gyermeke,
vagy sem, hiszen egy nyaralás, osztálykirándulás, vagy akár egy vízitúra során jobb
érzéssel szállhatunk vízre a családdal, ha van egy alapfokú képzése a szülőknek.
Sokan élnek folyók mellett, akik azért nem szállnak vízre, mert félnek egy ekkora
folyótól, mint a Duna. Mi úgy gondoljuk, nem félni kell, hanem meg kell tanulni azon
közlekedni, tudni kell a szabályokat, azokat be kell tartani, meg kell tanulni a kenu
kormányzását és alázattal kell hozzáállni a Dunához és más vizekhez is.
Mi vállalkozunk arra, hogy megteremtsük ennek a lehetőségét, biztosítjuk az
eszközöket, a jól képzett oktatókat, ügyelünk a biztonságra.
A foglalkozásokon megtanítjuk a kenu kormányzását a kenus mozgást, elmondjuk a
vízi KRESZ alapszabályait, és sok praktikus tanáccsal, ötlettel tudjuk ellátni a
vállalkozó szellemű szülőket.

Szülői nap „felnőtt kurzus”
Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály
Időpont: 2014. május 24. szombat
Gyülekező 9 órától, az alsógödi kajakos csónakháznál (Széchenyi Csárda mögött).
Kérjük a pontos megjelenést!
Foglalkozások kezdete: 9.15-től.
Tervezett befejezés: 16 órakor.
Jelentkezés:
A megadott email címen a regisztrációs lap kitöltésével, vagy a szakosztály
csónakházánál, az a sportház falán lévő faliújságon elérhető regisztrációs lapon.
A jelentkezés feltétlenül szükséges, az étkezés, illetve a segítők száma miatt!
email cím: szuloinap@godikajak.hu
A program költsége:
Az oktatás ingyenes. Ebédet a szomszédos Széchenyi csárdában tudunk biztosítani
650 Ft/fő áron (előreláthatólag gulyás)
Egyéb:
Szélsőséges időjárás esetén (erős szél, magas vízállás) a program elmaradhat, ezért
kérjük, hogy a regisztrációkor mindenképpen adjanak meg elérhetőséget.
Szükséges felszerelés: váltóruha (evezős nadrág, póló, pulóver, papucs, esetleg sapka,
napszemüveg)
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt, ami feltételezi a vízbiztos
úszótudást!
Reméljük sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és már a nyáron találkozhatunk olyan
családokkal, akik felszabadultan tudnak hódolni új szabadidős programjuknak. Minden
családot várunk 2014-ben az immáron 21. alkalommal megrendezésre kerülő Göd Kupa
kajak-kenu tömegsport rendezvényen!

