
 

 
 
 
 

XI   ZIMOWY    SPŁYW    KAJAKOWY   
„Pożegnanie zimy” Widawa 2012 

  
ORGANIZATORZY:     Odział Wrocławski PTTK  - WKW „WIADRUS”   

  
TERMIN: 17 marca 2012 r. ( sobota) 

 
TRASA : Chrząstawa- Wrocław Psie Pole, dł. ok.18 km 

 
WYŻYWIENIE: W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają po spływie herbatę i drożdżówkę 

 
INNE ATRAKCJE: Topienie Marzanny, ognisko po spływie  

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W spływie mogą uczestniczyć osoby , które ukończyły 18 lat 

2. Osoby poniżej 18 lat dopuszcza się do spływu pod opieką dorosłych z  potwierdzoną zgodą rodziców lub 
opiekunów.  

3. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność potwierdzając ten fakt własnoręcznym 
podpisem na oświadczeniu. 

 
W ramach wpisowego zapewniamy : 

• sprzęt turystyczny ( miejsce w kajaku, wiosła, kamizelki asekuracyjne)  

• transport sprzętu pływającego ( dowóz i odbiór kajaków) 

• ubezpieczenie NNW                                           

• punkty do odznaki PZK i TOK PTTK wraz z wklejkami 

• przewóz kierowców po samochody prywatne pozostawione na starcie ( ilość miejsc ograniczona – liczy się 
kolejność zgłoszeń ) 

• ognisko po spływie (kiełbasy i inne pieczenie we własnym zakresie uczestników ) 

• przewóz bagażu osobistego ( zapasowa odzież) na trasie spływu 
 

Program spływu: 

8:30 – spotkanie członków klubu na przystani i załadunek kajaków  

9:00 – wyjazd sprzętu na miejsce startu do Chrząstawy 

10:00 – przygotowanie kajaków do wodowania na miejscu startu 

10:30 – uroczyste otwarcie spływu i topienie Marzanny 

10:45 – start do etapu Chrząstawa- Wrocław Psie Pole (most kolejowy) 

  Na trasie jaz w okolicach Kiełczówka – obowi ązkowa przenoska 

14:30 – zamknięcie mety i pakowanie sprzętu 

14:30 – 16:00 – Ognisko 

15:30 – wyjazd kierowców po samochody prywatne pozostawione na starcie 

16:00 – spotkanie wodniackie dla chętnych w C.H Korona 
 

Termin zgłosze ń i wpłat: do 13.03.2012 r. na adres: 

Oddział Wrocławski PTTK – Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus” Rynek – Ratusz 11/12 , 50-106             
Wrocław, na przystani kajakowej przy ul. Rzeźbiarskiej 6   lub mailem na adres: bsiczek@wp.pl  



 
Wpisowe :  

25 zł - członkowie WKW „WIADRUS” z opłaconymi składkami za 2011 

15 zł - na własnym sprzęcie i z własnym dojazdem  

40 zł - pozostali chętni na sprzęcie organizatora 
   
Kierownictwo spływu: 

Komandor: Bo żena Siczek   (tel.  071 / 78 360 02;  kom. 0 504 02 80 40) 

Piloci:  Marek Nawracaj (pocz ątkowy),  

   Andrzej Pawlak  (zamykaj ący) 

Ratownik:  Wacław Kozula  
 

Informacje dodatkowe: 

1. Dojazd i powrót na spływ we własnym zakresie 

2. Zaleca si ę dojecha ć komunikacj ą podmiejska linii 945 W.  
Odjazd z przystanku przy pl. Grunwaldzkim -Norwida o 9:10 a przy  Klinikach o 9.13.  
Należy wysi ąść na przystanku Chrz ąstawa Mała- most i stamt ąd ul. Mły ńską pieszo doj ść na miejsce 
zbiorki.  

3. Powrót bezpłatn ą komunikacja autobusowa spod C.H Korona do placu Gr unwaldzkiego 

4. Liczba uczestników płyn ąca w kajakach organizatora  ograniczona     –  decy duje kolejno ść zgłosze ń ! 

5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferyczn ych program spływu mo że ulec zmianom 

6. Uczestnicy maja obowi ązek zabrać rzeczy na przebranie do kajaka oraz  drugi zestaw odzie ży do 
przebrania, który przewo żony b ędzie busami 

 
 

  
 
 
 
 

 

              
 
 
 


