
 

 

 

 

VIII OGÓLNOPOLSKI RODZINNY 

SPŁYW KAJAKOWY 

„Dla Kasi”  

 
STRZEGOMKA 2014 

 

25 – 27  kwietnia  2014 

Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”, Oddział 

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

tel.(071) 3430344 

Przystań kajakowa: Wrocław, ul. Rzeźbiarska 6 
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Impreza dofinansowana przez  

Komadora Spływu Kazimierza Gorczyckiego 
 

 

Regulamin spływu 
 

1. Organizator 

Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus” Wrocław 

 

2. Współpraca organizacyjna 

 Oddział Wrocławski  PTTK   

 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lidgren w Zastrużu 

 Sołectwo Stróże 

 PHU DR KAJAK, Św. Katarzyna 

 

3. Patronat honorowy: 

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lidgren w Zastrużu 

 

4. Cel imprezy: 

 popularyzacja szlaku kajakowego Rzeki Strzegomki, 

 wspomnienie postaci 24-letniej kajakarki „Wiadrusa”- Kasi Gorczyckiej, tragicznie 

zamordowanej w 2006 r., 

 popularyzacja aktywnego i bezpiecznego spędzania przez młodzież szkolną czasu 

wolnego na szlakach wodnych, 

 integracja młodzieży z  dolnośląskich  środowisk kajakowych, oraz: 

 integracja ze środowiskiem wiejskim (Zastruża i Stróży). 

http://www.wiadrus.wroc.pl/


 

5. Kierownictwo spływu i osoby funkcyjne na spływie: 

 

Komandor Kazimierz Gorczycki - IRR nr 7387/I/R/2002, tel. 609589137 

 

Sekretariat Ala Śniadecka, karty zgłoszeń ekip-email: asniadecka@wp.pl  

 

Służba 

techniczna 

Henryk Grygiel,  

Andrzej Pawlak,  

Paweł Gorczycki 

 

Gry i zabawy 

rekreacyjne 

Małgorzata Kułach,  

Henryk Gorczycki 

 

Służba 

medyczna 

Małgorzata Kułach 

 

6. Termin i trasa: 

 25 kwietnia do 27 kwietnia 2014 r.  

 I Etap (piątek): 

o Start:  Most na trasie Pastuchów-Przyłęgów 

o Meta:  Zastruże (szkoła-nocleg) 

 II etap (sobota): 

o Start:   Zastruże 

o Meta:  Struża (łąka przy świetlicy) 

 III etap (niedziela): 

o Start:  Struża 

o Meta:  Bogdaszowice (łąka przy moście) 

 

Długość trasy łącznie: ok. 47 km 

 

7. Program szczegółowy spływu: 

 

Piątek, 25 kwietnia 2014r. 

7:30 Przystań WKW Wiadrus, ul. Rzeźbiarska 

 Weryfikacja uczestników, 

 Załadunek kajaków 

8:30 Wyjazd na start (busy i samochody prywatne) 

9:30 Odstawienie samochodów na metę I etapu (do Zastruża), powrót kierowców busem na 

start. 

10:00 Powitanie uczestników i otwarcie spływu. Start I etapu.  

12:00 Przywitanie z milusińskimi i mieszkańcami na mecie w Zastrużu (boisko piłkarskie nad 

rzeką) 

12:30 Zakwaterowanie w budynku szkoły 

13:00 Otwarcie „święta rzeki” (być może z kiermaszem regionalnym) oraz integracja z 

milusińskimi i mieszkańcami Zastruża. 

13:30 Program rekreacyjny: 

 Pływanie z dziećmi rzeką Strzegomką. 

 Gry i zabawy z mieszkańcami Zastruża. 

18:00 Integracyjne ognisko wodniackie nad brzegiem rzeki (za boiskiem piłkarskim). 

23:00 Cisza nocna. 

mailto:asniadecka@wp.pl


Sobota 26 kwietnia 2014r. 

8:00 Pobudka. Śniadanie we własnym zakresie (do dyspozycji czajniki elektryczne). 

9:15 Pakowanie bagaży, sprzątanie sal noclegowych i zaplecza socjalno – sanitarnego. 

10:00 Wyjazd samochodów prywatnych do Struży na metę II Etapu (powrót kierowców busem 

organizatora) 

10:30 Start do II Etapu spływu (Zastruże -> Struża, ok. 18 km) 

15:30 Dopłynięcie do mety w Struży, przywitanie z mieszkańcami. 

18:00 Integracyjne ognisko wodniackie (brzeg rzeki, ok. 50 m od świetlicy). 

23:00 Cisza nocna 

 

Niedziela 27 kwietnia 2013r. 

8:00 Pobudka. Śniadanie we własnym zakresie (do dyspozycji czajniki elektryczne). 

9:15 Pakowanie bagaży, sprzątanie sal noclegowych i zaplecza socjalno – sanitarnego. 

9:45 Wyjazd samochodów prywatnych do Bogdaszowic na metę III Etapu (powrót 

kierowców busem organizatora) 

10:15 Start do III Etapu spływu (Struża -> Bogdaszowice, ok. 19 km) 

15:30 Dopłynięcie do Bogdaszowic. 

16:30 Uroczyste zakończenie spływu, wyjazd i powrót do Wrocławia. 

17:30 Rozładunek sprzętu na przystani WKW Wiadrus ul. Rzeźbiarska 6 

 

 

8. Warunki uczestnictwa: 

 Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące 

pływać, które zgłoszą swój udział na Karcie Uczestnictwa i opłacą wpisowe,  

 Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na Oświadczeniu 

(druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną z pisemną zgodą rodziców (druk 

organizatora), pod opieką osoby dorosłej biorącej odpowiedzialność za osobę 

niepełnoletnią. 

 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. 

 Piloci lub komandor decydują o konieczności przenoszenia kajaków w miejscach 

niebezpiecznych – obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się ich decyzjom. 

 

UWAGA! Trasa spływu to tereny mało uczęszczane i dzikie – wymagana duża dyscyplina. 

 

 

9. Zgłoszenia do imprezy: 

Przyjmowane wyłącznie na Karcie Uczestnictwa przesłanej na e-mail: asniadecka@wp.pl lub 

dostarczonej osobiście sekretariatowi spływu. 

 

Sekretariat spływu czynny: 

2014-04-15 – Przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 6, godz. 16:30-18:00 

2014-04-22 – Przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 6, godz. 16.30 -18:00 

2014-04-25 – Przed wyjazdem na start na przystani PTTK ul. Rzeźbiarska 

– Przed startem I Etapu (przy moście na trasie Pastuchów-Przyłęgów), 
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10. Wpisowe:  

 

 płatne na k-to:  Oddział Wrocławski PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12 

BZWBK Nr: 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667     

                                          tytułem:   WKW Wiadrus – „Dla Kasi” 

 osobiście w sekretariacie spływu 

 

 

80,00 zł Członkowie klubu Wiadrus (z opłaconymi składkami za 2014 r) 

100,00 zł Pozostali uczestnicy na sprzęcie zapewnianym przez organizatora. 

65,00 zł Uczestnicy na własnym sprzęcie i z własnym transportem sprzętu i osób. 

 

UWAGA !  Z przyczyn organizacyjnych opłaty wnoszone w dniu rozpoczęcia spływu tj. 

25.04.2014r. są podwyższone o 5 zł. 

 

11. Świadczenia organizatora: 

 Miejsce w turystycznym kajaku dwuosobowym z wiosłem i kamizelką asekuracyjną* 

 Dowóz osób i kajaków z przystani PTTK WKW „Wiadrus” na miejsce startu* 

 Dowóz osób i sprzętu po spływie do Wrocławia* 

 Przewóz kierowców samochodów prywatnych na trasie start-meta (busem organizatora), 

 Poczęstunek na mecie III etapu oraz gorąca herbata/kawa 

 2 wieczory przy ognisku wodniackim przy bazie noclegowej (kiełbaski) 

 2 noclegi: w budynku szkoły w Zastrużu oraz w świetlicy w Struży (należy posiadać 

własne: karimatę lub materac, śpiwór)  

 Dla chętnych jest możliwość rozbicia własnego namiotu za szkołą w Zasrużu a w Struży 

nad rzeką (obok boiska piłkarskiego), 

 Przewóz bagażu osobistego podczas spływu 

 Ubezpieczenie NNW uczestników spływu 

 Wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych 

 Opieka pilotów-instruktorów-ratowników, pomoc techniczna 

 Pierwsza pomoc medyczna 

 

* - dotyczy osób bez własnego sprzętu i transportu 

 

12. Obowiązki uczestników: 

 Podporządkowanie się Regulaminowi oraz poleceniom Kierownictwa spływu 

 Przedstawienie w Sekretariacie spływu dokumentów: dowodu osobistego (legitymacji      

szkolnej), dowodu opłaty wpisowego oraz dokumentów wskazanych przez organizatora 

 Udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby 

 Niezanieczyszczanie trasy spływu  

 Wyposażenie osobiste we własnym zakresie (zalecana podręczna apteczka, buty do 

wchodzenia do wody, worki wodoszczelne (na odzież zapasową, telefony i aparaty fot.)  

 Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych 

 Śniadania we własnym zakresie (do dyspozycji czajniki elektryczne w miejscach 

zakwaterowania) 

 Zapraszamy do aktywnego udziału w programie spływu a szczególnie do tradycyjnych 

na naszych spływach spotkań z młodzieżą i mieszkańcami Zastruża i Struży, których 

także zapraszamy do zabawy i udziału w programie rekreacyjnym przy ogniskach nad 

rzeką Strzegomką. 

 



13. Dodatkowe atrakcje dla uczestników na mecie I etapu: 

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lidgren w Zastrużu organizuje zwykle dla uczestników 

kiermasz wyrobów ludowych/regionalnych z bogatą ofertą produktów (m.in. świeże 

warzywa miejscowych ogrodników, swojskie jajka, miody z miejscowej pasieki, nalewki o 

różnych smakach, roślinki do ogródków i doniczek/skrzynek balkonowych i inne). 

 

Gorąco zapraszamy kajakarzy do aktywnego korzystania z atrakcji kiermaszu. 

 

14. 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 atmosferycznych (ulewny deszcz, niski/wysoki stan wody, pokrywa lodowa itp.) 

- wtedy uczestnikom zwrócimy wpisowe pomniejszone o poniesione już koszty. 

 Osoby nie przestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego 

mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego. 

 Każdy odpowiada za materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie imprezy. 

 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu. 

 

Uwaga – uczestnicy z własnym transportem proszeni są o zgłaszanie wolnych miejsc w 

samochodzie (celem zoptymalizowania transportu) na trasie Wrocław PKP – przystań WKW 

„Wiadrus” albo start „I” etapu (lub przystań WKW „Wiadrus”- start „I” etapu). 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy ! 
 


