
XXIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy
„Powitanie wiosny „ imienia Anny Goj

Odra 2010
___________________________________________________________________________

REGULAMIN       SPŁYWU
ORGANIZATOR:

Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”,
Oddział Wrocławski PTTK
Rynek- Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel.(071) 3430344

Impreza dofinansowana ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego  oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki

KIEROWNICTWO  SPŁYWU:

Komandor Adam Korablewski
Sekretariat Bogusława Krzysztofek
Pilot początkowy Zygmunt Mizgalski
Pilot końcowy Zbigniew Trochimiak
Sędzia główny Adam Korablewski
Sędzia Andrzej Pawlak
Ratownicy Wojciech Bigiel
Kwatermistrz  Barbara Zawistowska, Wiesława Wójtkiewicz 
Obsługa z lądu Andrzej Pawlak, Wacław Kozula
Służba medyczna Barbara Zawistowska
Pion techniczny Zygmunt Mizgalski

Andrzej Pawlak
Henryk Grygiel

Bezpieczeństwo na Odrze Policja wodna
Gry rekreacyjne Bogusława Krzysztofek i studenci AWF

CEL SPŁYWU:
Popularyzacja turystyki kajakowej oraz szlaków wodnych Wrocławia 
i okolic. Ukazanie walorów przyrodniczych i widokowych Widawy i Odry. Integracja 
środowiska turystów kajakowych.

PROGRAM SPŁYWU

TERMIN:  15-16 maja 2010

TRASA: rzeka Widawa - Kiełczówek – Świniary; rzeka Odra – Wrocław – przystań PTTK 
ul. Rzeźbiarska 1. I i II etap ok.47 km.

NOCLEGI:  budynek biblioteki publicznej w Świniarach



PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY

Sobota 15 maj 2010

  9.00  zbiórka uczestników na przystani, weryfikacja pozostałych uczestników oraz
                         wydawanie sprzętu pływającego i ratunkowego
10.00  wyjazd z przystani na miejsce startu (Sielska Zagroda)
10.45 uroczyste otwarcie XXIV OSK „Powitanie wiosny – Odra 2010” 
11.00 start do I etapu Kiełczówek - Świniary – dystans ok.20 km
16.00  meta w Świniarach   
17.00  wydawanie gorącego posiłku 
18.30  wielobój rekreacyjno-sportowy 
20.00  ognisko i grill
23.00  cisza nocna

Niedziela 16 maj 2010

  8.00 pobudka, śniadanie ( we własnym zakresie)
  9.00 start do II etapu Świniary – przystań PTTK – dystans ok.27 km
12.00 dopłynięcie do śluzy Rędzin
12.30 śluzowanie i opuszczenie śluzy Rędzin
14.00 dopłynięcie do śluzy Miejskiej  
14.30 opuszczenie śluzy miejskiej i start do wyścigu (meta przed śluza Szczytniki)
15.30 śluzowanie na śluzie Szczytniki
16.30 meta na przystani PTTK ul. Rzeźbiarska 6

WARUNKI UCZESTNICTWA                    
1. Impreza ma charakter otwarty.
2. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które  zgłoszą 

swój    udział na Karcie Zgłoszeń oraz opłacą stosowne  wpisowe. Uczestnicy płyną 
na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na  oświadczeniu.

3. Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców i pod opieką 
osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za nieletniego, potwierdzając ten fakt 
na odpowiednim Oświadczeniu.

4. Wszyscy uczestnicy  płyną w kamizelkach asekuracyjnych.
5. Uczestnicy podporządkują się Regulaminowi Spływu i zarządzeniom Kierownictwa 

Spływu.

ZGŁOSZENIA DO IMPREZY

Przyjmowane  wyłącznie na Karcie Uczestnictwa, przesłanej na adres Klubu Wiadrus.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu opłaty wpisowego.

WPISOWE
         z własnym sprzętem pływającym  i transportem -35 zł.
         członkowie WKW „Wiadrus” -45 zł
         dla osób ze sprzętem organizatora -65 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Oddział Wrocławski PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12
Bank Zachodni I/O we Wrocławiu, nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667
z dopiskiem: WKW „Wiadrus”



ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Sprzęt turystyczny (kajak, wiosło, kamizelki ratunkowe)
2. Transport sprzętu biwakowego podczas trwania imprezy
3. Ubezpieczenie uczestników
4. Nocleg w budynku biblioteki po I etapie spływu.
5. Dowóz uczestników i sprzętu  na miejsce startu
6. Punkty do odznaki z wklejką
7. Ognisko z kiełbaskami
8. Wielobój rekreacyjny
9. Wyścig kajakowy na Odrze
10. Nagrody i wyróżnienia
11. Śluzowanie przez 3 śluz

Szczegółowy regulamin wręczony zostanie przy weryfikacji.

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 

w zakresie korzystania z terenów wodonośnych Wrocławia
• nieużywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia !!!
• skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie
• Każdy uczestnik musi posiadać na wodzie zapasowy komplet ubrań 

zabezpieczony przed zamoczeniem. 
• Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych  
• Telefon alarmowy WOPR w razie nieprzewidzianych zdarzeń  na wodzie   

601     100     100  

EKWIPUNEK ORAZ WYŻYWIENIE UCZESTNIKÓW
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają żurek oraz kiełbasę z grilla. 
Śniadanie i kolacja we własnym zakresie.
Uczestnicy powinni posiadać własny śpiwór i materac (karimata)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zależności od nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo 

do dokonania zmian w programie imprezy.
2. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia ogólnoludzkiego 

mogą być wydalone ze Spływu.
3. Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie 

trwania imprezy.
4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu nalezą do Kierownictwa Spływu.
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