
VI  Zimowy  Spływ  Kajakowy  
„PoŜegnanie Zimy” 

Oława  –  Odra    2007 
         REGULAMIN SPŁYWU 

                         1. Organizator:                                                                            
• Oddział Wrocławski PTTK – WKW „WIADRUS”  
 
 

2. Współorganizatorzy: 
• Centrum Turystyki Kajakowej i Aktywnego Wypoczynku ROKANA 
• Dr Kajak Biuro Turystyki Aktywnej 
 
 

3. Cel imprezy: 
• popularyzacja szlaków kajakowych Wrocławia i okolic 
• uczczenie Światowego Dnia Wody 
• upowszechnianie zimowej turystyki kajakowej 
• integracja dolnośląskiego środowiska turystów kajakowych 

 
 

4. Kierownictwo spływu: 
• Komandor:  BoŜena Siczek, IRR nr 7408/I/R/2002, IT PZKaj. II st. nr 2310 
• sekretariat: Wiesława Wojtkiewicz, Lucyna Juśkiewicz 
• ratownik: Jacek Wlazło 
• sędzia główny: Ryszard Wójtowicz 
• sędzia: Andrzej Juskiewicz                             
• pilot początkowy: Ryszard Wójtowicz 
• pilot końcowy: Justyna Zaremba 
• słuŜba medyczna: Dorota Lembke 
• zaplecze Ŝywieniowe: Danuta Zdziarek, Lucyna Juśkiewicz 

 
5. Termin i trasa: 

• 24 marca 2007 r., Marcinkowice – Wrocław (przystań PTTK), 21 km 
 

6. Program szczegółowy spływu: 



• piątek, 23 marca 2007 
• 17:00 – 18:00 – weryfikacja uczestników na przystani PTTK, ul. Rzeźbiarska 6 
• sobota, 24 marca 2007 
•   8:00 – 9:00 – załadunek kajaków i dalszy ciąg weryfikacji uczestników 
•   9:15 - wyjazd autokaru z uczestnikami do Marcinkowic 
• 10:00 – przygotowanie kajaków do wodowania na miejscu startu 
• 10:30 – uroczyste otwarcie spływu i topienie Marzanny 
• 10:45 - start do etapu Marcinkowice – Wrocław (przystań PTTK) 
• 14:00- po przenosce na Odrę start do wyścigu  
• 15:30 – zamknięcie mety 
• Gry i zabawy, śpiewy, ciepły posiłek i chleb ze smalcem popychany ogórkiem… 
• ok. 18:00 – zakończenie spływu 
 

7. Warunki uczestnictwa: 
• Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby 

pełnoletnie, umiejące pływać, które do dnia 16 marca zgłoszą swój udział na 
Karcie Uczestnictwa oraz opłacą stosowne wpisowe. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na Oświadczeniu (druk 
organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawianiu pisemnej zgody 
rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego. 
Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych. 

• KaŜdy uczestnik musi posiadać na wodzie zapasowy komplet ubrań 
zabezpieczony przed zamoczeniem. Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu. 

• UWAGA! Trasa spływu wiedzie przez tereny wodonośne Wrocławia – 
wymagana duŜa dyscyplina 

• na 11. kilometrze obowiązkowa przenoska jazu w Siechnicach lewym 
brzegiem 

• na 15. kilometrze obowiązkowa przenoska jazu w Mokrym Dworze lewym brzegiem 
• na 18 kilometrze przenoska przez ul. Opatowicką na Odrę 
 
 8. Zgłoszenia do imprezy: 
• Przyjmowane wyłącznie na Karcie Uczestnictwa, przesłanej na adres klubu  

Wiadrus lub dostarczonej osobiście ( moŜna wysłać na adres mailowy 
bsiczek@wp.pl).  

• Sekretariat spływu czynny: 17.03 – przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 6, godz. 11:00 – 15:00 
20 i 23.03 – przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 6, godz. 17:00 – 18:00 
19.03 – przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 6, godz. 8:00 

 
9. Wpisowe: 

• 10 zł – członkowie klubu WIADRUS 
• 20 zł – pozostali uczestnicy 



• 10 zł – uczestnicy z własnym kajakiem i dojazdem na miejsce startu 
•   2 zł – osoby towarzyszące i biorące udział w imprezie na przystani  
naleŜy wpłacać osobiście w sekretariacie spływu lub przelewem na konto: 

Oddział Wrocławski PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12 
BZ WBK I/O Wrocław, nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667 

z dopiskiem „WKW Wiadrus” 
 

10. Świadczenia organizatora: 
• miejsce w turystycznym kajaku dwuosobowym z wiosłem i kamizelką 

asekuracyjną 
• dowóz osób i kajaków z przystani PTTK na miejsce startu 
• przewóz kierowców po samochody na miejsce startu po spływie 
• ciepły posiłek na mecie, herbata 
• ubezpieczenie uczestników 
• wklejka do ksiąŜeczki turystycznych odznak kajakowych 
• opieka pilota-przewodnika, ratownika WOPR, pomoc techniczna 
• pierwsza pomoc medyczna 
 

11. Obowiązki uczestników: 
• podporządkowanie się Regulaminowi oraz uzasadnionym poleceniom Kierownictwa spływu 
• przedstawienie w Sekretariacie spływu dokumentów: dowodu osobistego 

(legitymacji szkolnej), dowodu opłaty wpisowego oraz innych wskazanych przez organizatora 
• udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby 
• niezanieczyszczanie trasy spływu i bezwarunkowe przestrzeganie przepisów MPWiK zakresie korzystania z terenów wodonośnych Wrocławia 
• nieuŜywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia 
• skompletowanie wyposaŜenia osobistego we własnym zakresie 
 

12. Postanowienia końcowe: 
• w zaleŜności od nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie 

prawo do dokonania zmian w programie spływu 
• Organizator moŜe odwołać spływ w części lub całości ze względu na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody, 
pokrywa lodowa itp.); w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wpisowego pomniejszonego o juŜ poniesione przez Organizatora koszty 

• osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współŜycia 
międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego 

• uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie 
w trakcie trwania imprezy 

• prawo interpretacji niniejszego Regulaminu naleŜy do Kierownictwa spływu  
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