Czech Ocean Youth Team
Plavba mladých námo ník
Zatímco závodní tým ATLANTIK MINITRANSAT finišuje p ípravu p ed zahájením
závodní sezóny, po ádá Czech Ocean Team ve spolupráci s Ocean Youth Trust
Ireland a za podpory Kilcullen Kapital Partners letní plavbu podél pob eží Irska.
Od 3. do 13. srpna 2007 tak bude moci skupinka p5ti mladých lidí prožít
dobrodružství na 20 metr6 dlouhé lodi Lord Rank a okusit život námo ník6 se vším,
co k tomu pat í.
P ihlásit se m6že kdokoliv ve v5ku 16-20 let s komunikativní znalostí angli:tiny.
Podrobnosti o podmínkách ú:asti a p ihláškách jsou k dispozici na
www.czechoceanteam.cz a na v5tšin5 st edních škol v =R. Uzáv5rka p ihlášek je
15. kv5tna a do konce m5síce z nich bude vybráno p5t mladých lidí, jejichž nominace
bude vyhlášena na slavnostním ve:eru. Náklady na jejich cestu a pobyt uhradí
sponzo i, jediným výdajem pro vybrané zájemce bude zápisné 2000 K:.
Plavba povede z m5sta Galway na západ5 Irska do p ístavního m5sta Cobh na jihu
ostrova, proslulého nejen Titanicem, ale také nádhernou a svébytnou architekturou.
B5hem plavby se :eský tým zapojí do provozu lodi a nau:í se nejen manipulaci
s plachtami, kormidlování a navigaci, ale také údržbu lodi. Krom5 toho bude mít též
možnost vid5t a navštívit r6zné p írodní a historické památky.
Lord Rank bude ídit irská posádka v :ele se zkušeným kapitánem z Ocean Youth
Trust Ireland. Tato vzd5lávací charitativní organizace vlastní dv5 tréninková plavidla
a každoro:n5 po ádá množství plaveb jichž se ú:astní jak jednotlivci, tak skupiny d5tí
a mladých lidí p evážn5 z Irska.
Další informace naleznete na stránkách projektu www.czechoceanteam.cz.
Pokud máte zájem o fotografie a další informace, pak kontaktujte koordinátorku
projektu CZECH OCEAN YOUTH TEAM Martinu H6rkovou adventure@kilcullen.cz,
nebo Davida K ížka z týmu ATLANTIK MINITRANSAT – krizek@minitransat.cz.
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