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V    Spływ  Kajakowy 
„Dla Kasi”

STRZEGOMKA 2011

REGULAMIN SPŁYWU

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

2. Współorganizatorzy:
• Centrum Turystyki Kajakowej i Aktywnego Wypoczynku ROKANA, Wrocław
• PHU DR KAJAK, Św. Katarzyna

3. Patronat honorowy:                                                                           
• Stowarzyszenie Gmin „Ślężanie”

4. Cel imprezy:
• popularyzacja szlaków kajakowych Wrocławia i okolic
• przypomnienie postaci młodej kajakarki z „Wiarusa”- Kasi Gorczyckiej, tragicznie 

zamordowanej 2006 r
• popularyzacja aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego na wodzie
• integracja młodzieży z  dolnośląskich  środowisk kajakowych
• integracja ze środowiskiem wiejskim

5. Kierownictwo spływu:
• Komandor: Kazimierz Gorczycki, IRR nr 7387/I/R/2002,  
• sekretariat: Bożena Siczek, 
• ratownik: Wacław Kozula
• obsługa z lądu: Jacek Jasiński                           
• pilot początkowy: Zygmunt Mizgalski
• pilot końcowy: Andrzej Pawlak
• służba medyczna:  Bożena Siczek
• służba techniczna: Henryk Grygiel, Zbyszek Paluszkiewicz
• zaplecze żywieniowe: Irena Baściuk, 

6. Termin i trasa:
• 16-17.04. 2011 r.
• Zastruże- Stróża ( nocleg)- Bogdaszowice(most) 38 km



7. Program szczegółowy spływu:

• sobota, 16 kwietnia 2011  
•   7:30 – 8:15 – załadunek kajaków i dalszy ciąg weryfikacji uczestników
•   8:30 – wyjazd autokaru z uczestnikami do Zastruży
•  10:00 – spotkanie na boisku w Zastruży i uroczyste otwarcie spływu
• 10:30 – start do I etapu Zastruże -Struża 
• 16:30 – planowane dopłyniecie do mety, zakwaterowanie, ciepły posiłek
• 17:30- wyjazd po samochody prywatne na miejsce startu
• 18-19:00 – program rekreacyjny
• ok. 20:00 wspólne ognisko 
• od 23.00 – cisza nocna
• niedziela 17 kwietnia 2011  
• 7:30 – pobudka
• 8:00- śniadanie we własnym zakresie ( do dyspozycji zaplecze kuchenne,)
  10 :00- start do II etapu spływu
• ok. 15:O0 – dopłyniecie do Bagdaszowic
• ok. 16:00- wyjazd po samochody prywatne pozostawione na mecie I etapu
• 17:00- uroczyste zakończenie spływu i wyjazd do Wrocławia  

8. Warunki uczestnictwa:
• Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, 

umiejące pływać, które do dnia 20 kwietnia 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.

• Każdy 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 mało uczęszczane i dzikie – wymagana duża 
dyscyplina

• obowiązkowa przenoska jazu przy młynie wodnym w Wszemiłowicach 
• inne przenoski na polecenie komandora spływu

9. Zgłoszenia do imprezy:
• Przyjmowane wyłącznie na Karcie Uczestnictwa przesłanej na e-mail: bsiczek@wp.pl 

lub dostarczonej osobiście
• Sekretariat spływu czynny:

05.04.11 – przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 6, godz. 16:30-18:00
12.04.11 – przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 6, godz. 16.30 -18:00
16.04.11boisko w Zastruży , przed spływem

10.Wpisowe:
• 45 zł – członkowie klubu WIADRUS
• 70 zł – pozostali uczestnicy
• 35 zł – uczestnicy z własnym kajakiem i dojazdem na miejsce startu

należy wpłacać osobiście w sekretariacie spływu 



11. Świadczenia organizatora:
• miejsce w turystycznym kajaku dwuosobowym z wiosłem i kamizelką asekuracyjną
• dowóz osób i kajaków z przystani PTTK na miejsce startu
• dowóz osób i sprzętu po spływie do Wrocławia
• przewóz kierowców po samochody porywatne pozostawione na miejsce startu po 

etapach
• ciepły posiłek na mecie I etapu(talon), herbata, kawa
• zakwaterowanie w świetlicy wiejskiej ( trzeba posiadać karimatę lub materac i 

śpiwór)
• dla chętnych możliwość rozbicia własnego namiotu
• ognisko( kiełbaski we własnym zakresie), obok świetlicy sklep wiejski
• przewóz bagażu osobistego podczas spływu
• ubezpieczenie NNW uczestników spływu
• wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych
• opieka pilota-przewodnika, ratownika, pomoc techniczna
• pierwsza pomoc medyczna

12. 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 
• nieużywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia !!!
• skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie
• śniadanie we własnym zakresie ( do dyspozycji zaplecze kuchenne i sklep spożywczy)

• Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych  

13. Postanowienia końcowe:
• W zależności od nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do 

dokonania zmian w programie spływu
• Organizator może 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 już poniesione 
przez Organizatora koszty

• osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia 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 należy do Kierownictwa spływu 
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