
 
XXI Ogólnopolski Spływ 

Kajakowy Nysa Kłodzka 

2013 
1 – 4 maja 2013 

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

 

Organizator: Klub Turystyki Kajakowej  

PTASI USKOK 

 
Z A P R A S Z A M Y 

  
Termin:  1.05.2013 – 04.05.2013 – „NYSA Kłodzka– 2013”  (Zabłocie-Kłodzko-Bardo-

Topola) 
 
Organizator: Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”   ( http://www.ptasiuskok.pl ) 
 
 
1. Informacje organizacyjne: 

 
1. Spływ składa się z 3 etapów (1.05-3.05 : środa-piątek) 
2. Wyjazd z Wrocławia Zygobusem 30 kwietnia (wtorek w godzinach 

popołudniowych) 
3. Powrót w sobotę 4 maja 

 
Szczegółowe informacje zostaną przesłane do uczestników spływu inwidualnie, jeśli kto ś 

koniecznie chce wiedzieć ile km ma do przepłynięcia danego dnia ;)  Ale kogo to 
interesuje… 

. 
2. Wpisowe dla uczestników zapisujących się poprzez WKW Wiadrus: 

 
I. Członkowie klubu Wiadrus z opłaconymi składkami za 2012 - 90 zł 
I. Posiadający własny sprzęt pływający – 90 zł 
II.  Reszta Świata: 135 zł  
 
W tym jest opłata dla organizatora spływu, oraz miejsce w kajaku 2 osobowym + 
kamizelka + wiosło za wszystkie 3 etapy. 
 



Opłata dla organizatora obejmuje: 
• Ubezpieczenie NNW, 
• biwaki (pole namiotowe w Bardzie),  
• posiłki po etapach,  
• uroczystą kolację na zakończenie spływu,  
• pamiątkę spływową,  
• przejazdy na trasie,  
• udział we wszystkich imprezach towarzyszących,  
• wklejkę do książeczki TOK. 

 
Proszę o bezpośredni kontakt do Gosi, jeśli jest chęć płynięcia na jedynce (może się 
uda ;) 

 
4. Zgłoszenia do 24 kwietnia na spływ przyjmuje: 

Gosia Kułach, tel. 515 155 589, mail: waltari@o2.pl 
Proszę podawać następujące dane drogą mailową: 

• imię, nazwisko,  
• telefon,  
• PESEL,  
• seria i numer dowodu,  
• rozmiar koszulki T-shirt (chyba będą…) 

 
Po zgłoszeniu zostanie wysłany mail potwierdzający z informacjami o sposobie 
wpłaty wpisowego. 

 
5. Noclegi: 

Piękna łąka w jeszcze piękniejszym Bardzie 
Wymagane posiadanie własnego śpiwora i karimaty i namiotu i ciepłych ciuchów (ciągnie 

od wody, oj ciągnie…) 
Zaplecze sanitarne do dyspozycji  
 

6. Dojazd we własnym zakresie, lub busem za dodatkową opłatą (liczba miejsc 
ograniczona, zgłoszenia do Gosi) 

 
7. Regulamin spływu – KTK Ptasi Uskok: 

 
1. Zasady ogólne  

a) organizator  zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy zgodnie z informacjami 
zawartymi w materiałach informacyjnych i reklamowych, które to stanowią 
integralną część umowy. 

b) zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji warunków uczestnictwa po 
uiszczenie przez uczestnika ceny imprezy lub kwoty podanej w materiałach 
informacyjnych oraz w przypadku osób niepełnoletnich po przedłożeniu zgody 
opiekuna prawnego. 

c) zawierając umowe z organizatorem uczestnik oświadcza, iz jego stan zdrowia 
umożliwia udział w imprezie 



d) uczestnik oświadcza, iż posiada umiejętność pływania wpław 
 

2. warunki uczestnictwa: 
a) w spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie 
b) młodzież w wieku od 15 do 18 lat może brać udział w spływie po okazaniu pisemnej 

zgody rodziców lub prawnych opiekunów 
c) dzieci oraz młodzież poniżej 15 roku życia biorą udział w spływie wyłącznie pod 

opieką rodziców lub opiekunów na ich osobistą odpowiedzialność zadeklarowaną na 
piśmie i doręczoną organizatorowi spływu  

3. prawa i obowiązki organizatora 
a) organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 

w trakcie trwania imprezy jezeli uczestnik utrudnia jej sprawne przeprowadzenie (w 
szczególności znajduje sie w stanie wskazującym na nietrzeźwość, odurzenie). 
Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik 

b) organizator zastrzega sobie prawo do odwolania imprezy lub jej elementów w 
kazdym momencie z przyczyn od siebie niezaleznych a w szczególnych wypadkach: 
sily wyzszej, skrajnych warunków atmosferycznych (w szczególności zbyt wysokich 
lub zbyt niskich stanów wody) decyzji wladz panstwowych lub lokalnych, zagrozenia 
zdrowia lub zycia, uczestnikowi przysluguje wówczas zwrot calości wniesionych 
oplat 

c) organizator  ma prawo odwolania imprezy z powodu braku wymaganej liczby 
Uczestników, jednakze nie później niz na 7 dni przed datą rozpoczecia imprezy. 
Uczestnikowi nie przysluguje z tego powodu odszkodowanie a jedynie zwrot calości 
wniesionych oplat. 

d) organizator w przypadkach uzasadnionych zachowuje prawo do zmiany programu 
imprezy zakwaterowania w innym obiekcie noclegowym o równorzędnym lub 
wyższym standardzie przedstawionym w ofercie. 
 

4. prawa i obowiązki uczestników 
a) uczestnik zobowiązuje sie do podporządkowania sie poleceniom 

przewodnika/instruktora 
b) uczestnik odpowiada indywidualnie za uszkodzenia sprzetu wynikające z jego winy i 

zobowiązuje sie do pokrycia kosztów ich naprawy lub wymiany 
c) uczestnik bierze udzial w splywie na wlasną odpowiedzialnośc i na wlasne ryzyko 
d) uczestnik oświadcza,  ze o informacje podane w zgloszeniu o sowich umiejetnościach 

kajakowych są prawdziwe 
e) uczestnikowi nie przysluguje zwrot z tytulu niewykorzystanych świadczen z 

przyczyn niezaleznych od organizatora  lub w przypadku niestawienia sie na 
określoną w materialach reklamowych lub informacyjnych godzine zbiórki w dniu 
wyjazdu, rozpoczecie imprezy itp. 

f) uczestnik ma prawo odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy, składając 
pisemne oświadczenie u organizatora (przyjmuje sie date wplywu do biura). W 
przypadku rezygnacji organizator dokonuje nastepujących potrącen z wplat (od 
osoby): 
spływy jednodniowe i dwudniowe:  
• w terminie 14 dni przed datą rozpoczecia 50 % ceny imprezy, 
• w terminie 7 dni przed data rozpoczecia imprezy 80 % ceny imprezy 



• w terminie krótszym niz 7 dni przed datą rozpoczecia 100% ceny imprezy 
spływy wielodniowe i wakacyjne:  
• w terminie 30-15 dni przed datą rozpoczecia 50% ceny imprezy;  
• w terminie 14-7 dni przed datą rozpoczecia 80% ceny imprezy;  
• w terminie krótszym niz 7 dni przed datą rozpoczecia 100% ceny imprezy.  

g) uczestnik moze otrzymac zwrot calości wplaty w przypadku gdy: - znajdzie osobe 
zastepczą   

 

 
 


