
 

 

XIII Zimowy Spływ 

Kajakowy 

 „Pożegnanie zimy” Ślęza 2014 
22 marca 2014 

Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”, Oddział Wrocławski 

PTTK,  Rynek- Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel.(071) 3430344 
 

 

Organizatorzy: Odział Wrocławski PTTK - WKW „WIADRUS” 

Termin: 22 marca 2014 r. ( sobota) 

Trasa: Brzezica - Żórawina (dł. ok.12 km) 

Wyżywienie: W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają po spływie ciepłą zupę,  

herbatę oraz chleb ze smalcem.   

W Galowicach będzie czynna restauracja ( wyżywienie we własnym 

zakresie) 

Inne atrakcje: Topienie Marzanny, ognisko po spływie.  

Możliwość zwiedzenia muzeum powozów (we własnym zakresie, 

http://www.muzeumgalowice.pl). 

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) 

 zaplecze sanitarne po spływie 

 przewóz bagażu osobistego ( zapasowa odzież) na trasie spływu 

 przewóz osób na start i po spływie do Wrocławia 

 po spływie - ciepły posiłek i chleb ze smalcem. 

 

http://www.muzeumgalowice.pl/


 

Program spływu: 
 

8:00 Spotkanie uczestników spływu na przystani przy ul. Rzeźbiarskiej i załadunek 

kajaków. 

8:45 Wyjazd sprzętu i osób na miejsce startu do wsi Brzezica (zjazd z drogi nad 

rzekę przy posesji nr 26b, naprzeciwko przystanku autobusowego) 

10:00 Przygotowanie kajaków do wodowania na miejscu startu 

10:30 Uroczyste otwarcie spływu i symboliczne topienie/spalenie Marzanny. 

10:45 Start do etapu na trasie  Brzezica - Żórawina 

14:00 Planowane przypłyniecie na metę, pakowanie sprzętu, przejazd do Galowic. 

14:30 Wyjazd kierowców po samochody prywatne pozostawione na starcie. 

16:00 Zwiedzanie muzeum (bilety we własnym zakresie, koszt ok. 15,-) 

http://www.muzeumgalowice.pl 

17:00 Uroczyste zakończenie spływu. 

17:45 Wyjazd autokaru do Wrocławia 

 

Uwaga: Na trasie jaz w okolicach Pasterzyc – obowiązkowa przenoska i postój 

 

 

Wpisowe (od osoby): 
 

45,-  na sprzęcie organizatora z dowozem sprzętu i osób  

30,- 
 członkowie klubu Wiadrus oraz osoby płynące na sprzęcie własnym 

z dowozem sprzętu i osób  

20,- 

 Osoby płynące na sprzęcie własnym, z własnym dowozem osób i 

sprzętu. 

 Osoby towarzyszące korzystające wyłącznie z wyżywienia. 

 
 

Termin zgłoszeń i wpłat:  

 

do 18.03.2013 r. na adres 
 

 Oddział Wrocławski PTTK – Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus” Rynek – 

Ratusz 11/1, 50-106 Wrocław, lub 

 

 na przystani kajakowej przy ul. Rzeźbiarskiej 6, lub 

 

 mailem na adres: bsiczek@wp.pl  

 

wpłaty wpisowego na konto: 
 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667 z dopiskiem „Pożegnanie zimy” 

 

Uwaga:  Podczas zapisów proszę korzystać z załączonej Karty Uczestnictwa. 

 

http://www.muzeumgalowice.pl/
mailto:bsiczek@wp.pl
http://www.wiadrus.wroc.pl/rok2014/KARTA_UCZESTNICTWA-Pozegnanie_zimy_2014.doc


 

Kierownictwo spływu: 

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

 Piloci:  początkowy: Zygmunt Mizgalski,  

   zamykający: Andrzej Pawlak  

  

Informacje dodatkowe: 

1. Osoby dojeżdżające własnymi samochodami zostawiają je na podwórku. Po 

spływie po odbiór samochodu zostaną dowiezieni wyłącznie kierowcy 

samochodów (liczba miejsc ograniczona). 

2. W Galowicach będzie czynna restauracja. 

3. Liczba uczestników płynąca w kajakach organizatora jest ograniczona –  decyduje 

kolejność zgłoszeń ! 

4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych program spływu może 

ulec zmianom. 

5. Uczestnicy maja obowiązek zabrać rzeczy na przebranie do kajaka oraz  drugi 

zestaw odzieży do przebrania, który przewożony będzie busami i autokarem. 

 

Impreza dofinansowana  przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

 

 

 
 

 

 

Serdecznie zapraszamy ! 
 

 

 

 


