
REGULAMIN 

 

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się, na kartach zgłoszeń, w terminie do 30.11.2013 r. na 

adres:  

 

e-mail: sktk.neptun@tlen.pl oraz telefonicznie 695 649 596, 32 4719779  

W tym samym terminie należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora w wysokości: 60 zł (bez noclegu 50 zł) 

 

na konto: ŚKTK „NEPTUN” Bank BGŻ w Knurowie: nr 45 2030 0045 1110 0000 0258 6770 z dopiskiem „OBWK” 

 

Po tym terminie koszt udziału zwiększa się o 20 zł oraz organizator nie zapewnia pamiątki spływowej 

 

PROGRAM IMPREZY:  

06.12.2013  

19: 00 – 22: 00 - weryfikacja w miejscu zakwaterowania 

07.12.2013  

8:00 – 10:00 - c.d. Weryfikacji  

11: 00 - otwarcie imprezy 

11: 30 - start kajaków T-1 

11: 45 - start kajaków T-2 

14: 00 - zamknięcie mety 

15: 00 - ciepły posiłek  

16: 30 - zakończenie OBWK, wręczenie nagród 

18: 00 - „Biesiada kajakowa z Neptunem” (impreza dodatkowa) * 

 

WYŻYWIENIE I WYPOSAŻENIE 

Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własnym sprzęcie i przygotowują śniadania we własnym zakresie. 

Zapewniony będzie dostęp do aneksu kuchennego i ciepłej wody. Kawa i herbata do dyspozycji wszystkich 

uczestników imprezy. 

 

Organizator może zapewnić za dodatkową opłatą miejsce w kajaku - koszt 20 zł  

 

BIESIADA KAJAKOWA 7.XII.2013 

 

Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” Żory w ramach XXVII OBWK organizuje „III Biesiadę Kajakową z 

Neptunem”, 

która odbędzie się dnia 7 grudnia (sobota) w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji „ Pod Żaglami” nad 

Zalewem Rybnickim. Program imprezy przewiduje: 

18: 00 - rozpoczęcie Biesiady 

18: 15 - powitanie zaproszonych gości, chwila wspomnień 

18: 30 - wydawanie golonki, piosenki górnicze i turystyczne, konkursy 

21: 30 - zakończenie Biesiady, disco z DJ  

 

Nocleg, w warunkach turystycznych, zapewniony w Ośrodku Sportów Wodnych 

 

8.12.2013 (niedziela) 

9: 00 – ciepły posiłek z kuchni polowej 

11: 00 – forum braci kajakarskiej 

15: 00 – wykwaterowanie z OSW „Pod Żaglami” 

 

Koszt udziału w Biesiadzie wraz z noclegiem 70 zł  


