
   
 
 
 
 

VI OGÓLNOPOLSKI  RODZINNY 
SPŁYW KAJAKOWY   

„Dla Kasi” - Strzegomka 2012 
 

ORGANIZATORZY:  Odział Wrocławski PTTK - Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS” 

TERMIN: 21-22 kwietnia 2012  

TRASA: Zastru że -  Stróża  - Bogdaszowice  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 W spływie mogą uczestniczyć wszyscy turyści , którzy ukończyli 18 lat  (poniżej 18 lat za pisemną 

zgodą rodziców i pod opieką osoby dorosłej) oraz mają doświadczenie kajakowe - trasa 

zwałkowa, wymagająca umiejętności i odpowiedniego wyposażenia osobistego (worki 

wodoszczelne, buty do wchodzenia do wody).  

 
W ramach wpisowego zapewniamy: 

• sprzęt turystyczny (kajak, wiosła, kamizelki asekuracyjne)  

• transport sprzętu pływającego na miejsce startu i odbiór sprzętu po spływie 

• transport ludzi na miejsce startu i do Wrocławia po spływie 

• ubezpieczenie NNW,  

• wklejka 

• ciepły posiłek po I etapie spływu 

• przewóz bagażu podczas spływu 

• zakwaterowanie (nocleg w świetlicy – konieczność posiadania własnego śpiwora i karimaty) lub we 

własnym namiocie na łące obok świetlicy 

 
 
Termin zgłoszeń i wpłat: do 14.04.2012 r. na adres: 

Oddział Wrocławski PTTK – Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus” asniadecka@wp.pl  

lub osobiście w dniu 17.04.2012r. na przystani kajakowej przy ul. Rzeźbiarska 6  

 

Wpisowe (płatne na konto):  

Oddział Wrocławski PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12  

BZWBK Nr:  19  1090  2398  0000  0006  0827  5667  

tytuł:   WKW Wiadrus – „Dla Kasi” 

 

55 zł - członkowie WKW „WIADRUS” (z opłaconymi składkami za 2011 r.) 

85 zł - pozostali chętni na sprzęcie zapewnianym przez organizatora 

45 zł - na własnym sprzęcie i z własnym transportem sprzętu i osób 

 



 
Kierownictwo spływu i osoby funkcyjne na spływie: 
 
           Komandor:                   Kazimierz Gorczycki          
           Sekretariat:                  Alicja Śniadecka 
           Służba techniczna        Henryk Grygiel, Zbyszek Paluszkiewicz   
           Pilot początkowy          Zygmunt Mizgalski 
           Pilot końcowy               Andrzej Pawlak 
           Gry i zabawy rekreacyjne  Małgorzata Kułach 
           Służba medyczna         Barbara Zawistowska  
           Ratownik                      Wacław Kozula 
           Zaplecze żywieniowe:   Liliana Tarapata, Krystyna B ączyk, Urszula Paluszkiewicz  
                
Ilość uczestników płynąca w kajakach organizatora ograniczona ! – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Informacje dodatkowe – Bożena Siczek,    email:   info@rokana.com.pl    lub     bsiczek@wp.pl  
 
informacje będą aktualizowane na stronie:     www.wiadrus.wroc.pl 
 
 
 
 
Program spływu 
 
21.04.2012- Sobota 
 
   7:30 - pakowanie sprzętu  na przystani  
   8:30 - wyjazd sprzętu i autokaru do Zastruży 
 10:00 - spotkanie na boisku w Zastruży 
 10:30 - uroczyste otwarcie spływu i start do etapu I etapu 
 16:30 - planowane dopłyniecie do mety, ciepły posiłek                    
 18:00 - 19:30   - program rekreacyjny  
 20:00 - ognisko wodniackie 
 
22.04.2011 Niedziela 
 
   8: 00 - śniadanie we własnym zakresie ( do dyspozycji zaplecze kuchenne) 
 10: 00 - wypłyniecie do II etapu spływu do Bodgdaszowic 
 16: 00 - dopłyniecie do Bogdaszowic 
 17: 00 - uroczyste zakończenie spływu i wyjazd do Wrocławia 
 
 
 
 

Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
za pośrednictwem  Komisji Turystyki Kajakowej 

POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

 
 
 
 


