
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODRA - 
- RZEKA, KTÓRA Ł ĄCZY! 

 
VII Mi ędzynarodowy Spływ Kajakowy Wrocław-Szczecin  

 (26 czerwca – 13 lipca 2008) 
 
 
 
 
 
 

- Jesteś człowiekiem, z którym inni czują się dobrze? 
- Pływałeś juŜ turystycznie kajakiem dłuŜej niŜ tydzień? 
- Lubisz duŜy sportowy wysiłek i wyzwania? 
- Masz nie mniej niŜ 18 i nie więcej niŜ 90 lat? 
- Chciałbyś niebanalnie (i tanio) odpocząć wraz z najbliŜszymi? 
- Chciałbyś zrzucić 10 lat i 5 kilo w ciągu dwóch tygodni? 
 

 
 
 

WIĘC ZBIERZ ODWAG Ę ☺ I OCHOTĘ,  
WEŹ DZIEWCZYN Ę, śONĘ LUB DZIECIAKA 

 
I SPRÓBUJ ZALICZY Ć WRAZ Z NAMI 

NAJDŁUśSZY W POLSCE  
SPŁYW KAJAKOWY! 

 
 
 

 



Podstawowe warunki uczestnictwa: 
− waŜny dowód osobisty, 
− własny sprzęt biwakowy, transportowany w kajaku; 
− kondycja i umiejętność pływania; niepływający muszą wiosłować w kapoku; 
− organizator nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestnika, a dotyczące 

mienia lub zdrowia; straty z tego tytułu pokrywa sam uczestnik; 
− kaŜda łódź musi mieć nazwę (litery wys. min. 10 cm) i oznaczone barwy narodowe; 
− termin zgłoszeń – do 10.05.2008; w zgłoszeniu naleŜy podać datę urodzenia, numer dowodu 

osobistego, miejsce zamieszkania, PESEL, nr telefonu, adres e-mail oraz załączyć dowód wpłaty 
wpisowego za odcinek polski (180 zł, po 10 maja: 200 zł) względnie jego kopię; 

− wycofanie się ze spływu zgłoszone do 25.05 spowoduje zwrot 2/3 wpłaconej kwoty (120 zł); po 
tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi; 

− organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretowania regulaminu. 
 
KaŜdy uczestnik ma prawo do: 
− korzystania z apteczki spływowej, 
− gorącego posiłku na koszt organizatorów na mecie kaŜdego polskiego etapu; 
− uczestniczenia we wszystkich imprezach towarzyszących spływowi, 
− otrzymania pamiątek spływowych, wklejek na odznaki turystyczne,  
− ubezpieczenia w okresie od zejścia na wodę pierwszego dnia spływu do zakończenia spływu w 

Szczecinie 12 lipca (sobota), 
− pomocy organizatorów przy doraźnej naprawie uszkodzonego sprzętu. 
 
KaŜdy uczestnik jest zobowi ązany do: 
− przestrzegania niniejszego regulaminu i rozporządzeń doraźnych kierownictwa spływu; 
− wykazania szczególnej ostroŜności przy mijaniu promów, barek i śluz; 
− przestrzegania poleceń słuŜb granicznych obu państw; 
− posiadania i okazywania dokumentów osobistych na Ŝądanie upowaŜnionych słuŜb; 
− uczestniczenia (po co najmniej jednej osoby z kaŜdej osady) w odprawach organizowanych przez 

kierownictwo w przeddzień kaŜdego etapu, 
− dbania o czystość obozowiska, 
− niewyprzedzania na trasie pilota i płynięcia przed zamykającym spływ, 
− zgłoszenia chorób mających wpływ na bezpieczeństwo uczestnika (np. padaczka), 
− przestrzegania ogólnych przepisów ppoŜ. i bezpieczeństwa na wodzie. 
 
Przepisy porz ądkowe: 
− godzina startu oznacza koniec  czasu udostępniania spływowi pola biwakowego; godzina 

dopłynięcia do mety – moment otwarcia  biwaku dla spływu;  
− rano przed etapem i na wodzie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu; 
− pływanie poza grupą grozi ominięciem miejsc odpoczynku lub zakończenia etapu! 
− przez śluzy cały spływ przepływa wspólnie; 
− uczestnicy mogą – po zgłoszeniu – przepłynąć tylko odcinek Wrocław–Krosno Odrz.;  
− w godzinach 23.00–6.00 na polu namiotowym obowiązuje cisza nocna; 
− w wypadku zagroŜeń dla zdrowia uczestników komandor ma prawo do zmiany programu: 

skrócenia spływu lub rozwiązania bez zwrotu wpisowego;  
− uczestnicy w 100% odpowiadają za szkody wyrządzone innym osadom i osobom trzecim; 
− w wypadku zakłócenia spokoju i porządku (nieprzestrzeganie ciszy nocnej, alkohol na wodzie itp.) 

komandor moŜe wykluczyć uczestnika ze spływu; 
− wykluczonym nie przysługuje zwrot wpisowego ani Ŝadne inne świadczenia. 
 

Zgłoszenia:   kolega Andrzej Pawlak tel. 601 181 192 

Wpłaty (tylko tej kwoty w złotych – 180 lub 200!) na  konto:   PKO BP S.A. I O/Wrocław   
90 1020 5226 0000 6202 0214 4970 (z dopiskiem: VII MSK – 2008 ) 

 

Do zobaczenia na wodzie!  


