
 

 
 

Z A P R O S Z E N I E 
  

Na spływ kajakowy „Wakacyjny weekend” organizowany przez 
Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS” (Oddział Wrocła wski PTTK) . 

  

 
Termin:   13, 14, 15 sierpień 2011   
Rzeka:   Barycz – Orla - Barycz 
Ilo ść uczestników:  35 (26 w kajakach klubowych) 
  

Trasa spływu: 
13.08.2011 (11:00) Żmigród   �  Wąsosz (Barycz - 20 km) 
14.08.2011 (10:45) Korzeńsko   � Wąsosz (Orla, Barycz – 19 km) 
15.08.2011 (10:00) Wąsosz   �  Sądowel   � Ryczeń  � Osetno (Barycz – 20 km) 
   
 

Harmonogram: 
13.08.2011   8:00 Zbiórka na przystani  WKW  Wiadrus we Wrocławiu ul. Rzeźbiarska 6 – pakowanie kajaków 
   8:45 Wyjazd z Wrocławia do Żmigrodu, rozpakowanie kajaków, zawiezienie Busa do Wąsosza 
 11:00 Zejście na wodę – pierwszy dzień spływu 
            około 16:30  Wyjazd kierowców busem po samochody do Żmigrodu  
 
14.08.2011   9:00 Ładowanie kajaków na przyczepę (na samochody) 
   9:30 Wyjazd do Korzeńska, rozpakowanie kajaków, zawiezienie Busa do Wąsosza 
 10:45 Zejście na wodę – drugi dzień spływu 
            około 16:30  Wyjazd kierowców busem po samochody do Korzeńska  
 
15:08:2011   9:00 Wyjazd busa na metę (namioty i rzeczy spakowane w busie i w samochodach). 
 10:00 Zejście na wodę – trzeci dzień spływu 
            około 15:00  Wyjazd kierowców busem po samochody do Wąsosza, powrót do Osetna po kajaki i pasażerów. 
            około 16:00 Wyjazd z Osetna do przystani WKW Wiadrus 
            około 18:00 Rozpakowanie kajaków na przystani.  
            około 18:30 Zakończenie spływu.   
      
Noclegi: 

Dzięki uprzejmości Gminy Wąsosz – mamy możliwość rozbicia namiotów na dwa noclegi na terenie przystani kajakowej w 
Wąsoszu. 
Do dyspozycji: 
• 2 x TOI-TOI 
• 1 x kran z wodą pitną i do higieny (polecamy zabranie wiaderek, misek). 

 
Ponadto na terenie przystani mamy możliwość: 
• Rozpalenia ogniska 
• Gry w tenisa stołowego (jest stół na wolnym  powietrzu, sprzęt należy mieć własny) 
• Schowania się pod dachem wiaty (niewystarczająca ilość miejsc siedzących – należy mieć własne stoły i krzesła). 

Przystań mieści się około 300 m od  Rynku w Wąsoszu.  
W mieście są sklepy spożywcze (czynne w sobotę i niedzielę), Pizzeria Mr.Jan.  

 
Należy zadbać o pełny sprzęt biwakowy we własnym zakresie ! 

 
Dojazd: 

• We własnym zakresie (wszyscy wyjeżdżamy z przystani WKW Wiadrus po zapakowaniu kajaków ! ) 
• Dla 8 osób jest możliwość transportu busem – za opłatą 10,- /osoba (w obie strony) – należy zgłosić się podczas 

zapisywania. 



UWAGA:  Całkowita liczba kierowców samochodów, które pojadą na spływ nie może przekroczyć 9 osób (proszę uzgadniać 
podczas zapisów), chyba, że dodatkowi kierowcy uzgodnią między sobą rotację samochodów pomiędzy startem a metą każdego 
odcinka. 

 
Wpisowe: 

  
Członkowie klubu Wiadrus na sprzęcie klubowym: 55,- 

Pozostali - na sprzęcie klubowym: 100,- 
Pozostali - na sprzęcie własnym (przewóz sprzętu własnym transportem !) 20,- 

 
w cenie: przewóz sprzętu, biwak, miejsce w kajaku, ubezpieczenie NNW. 

  
     
Zgłoszenia do dnia 10.08.2011 przyjmuje: 
 Bożena Siczek, tel. tel. 071/78 360 02, 504 02 80 40 lub bsiczek@wp.pl   

 

 
 

 
 

 


