
    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Warszawa, 29. 09. 2014 r. 

 

Członkowie PZKaj pionu sportu powszechnego, 

jednostki PTTK zajmujące się turystyką kajakową  

oraz zaproszeni goście 
 

W imieniu Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego  

oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa serdecznie zapraszamy do wzięcia 

udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorów Kajakarstwa, będącej jednocześnie 

podsumowaniem programu „Płyń po zdrowie”, która odbędzie się w dniach 8-11 listopada  

2014 r., w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Rewita” w Ryni, adres ul. Wczasowa 59,  

05-127 Białobrzegi. 

Zgłoszenia na załączonym kwestionariuszu „Karty zgłoszenia” należy przesłać na adres  

e-mail: biuro@sitk.pl albo na adres Stowarzyszenia, ul. Goplańska 29/132,  

02-954 Warszawa, w terminie do 31 października br. Wpłatę w wysokości 295 zł, która 

obejmuje pobyt i wyżywienie od kolacji dn. 8 listopada do śniadania dn. 11 listopada oraz 

uczestnictwo w zajęciach programowych należy dokonać na konto: 
 

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 29/132, 

PKO BP o/XV Warszawa nr 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310 

 

wpisując w treści przelewu: WPŁATA NA CELE STATUTOWE. 
 

W ramach programu konferencji zaplanowano:  

- szkolenie* oraz doszkolenie Sędziów Turystyki i Rekreacji PZKaj, 

- szkolenie* oraz doszkolenie dla Weryfikatorów Turystycznych Odznak Kajakowych, 
* szkolenie nowych adeptów odbędzie się przy grupie min. 10 osób 

- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- panel dyskusyjny na temat szkoleń Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj, 

- prezentacje imprez zorganizowanych w 2014 r. (czas prelekcji – do 10 min).  

- zajęcia rekreacyjne: 

 08.11.2014 r. (sobota): 

- spływ kajakowy rz. Rządzą połączony z zawodami na orientację (sprzęt pływający  

i asekuracyjny zapewnia organizator). 

 09.11.2014 (niedziela): 

- marsz na orientację, połączony z zawodami strzeleckimi i łuczniczymi, 

- zawody kajakowe na Zalewie Zegrzyńskim (sprzęt organizatora). 
UWAGA: Ilość miejsc na spływie jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zajęcia niedzielne odbywać się będą na terenie WDW Rynia – zapisy podczas weryfikacji.  

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu realizowanego w plenerze w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 
 
 
 

- XVII Biesiadę Kajakową - zapraszamy uczestników do wspólnej zabawy pod hasłem: 

„Wieści ze szkolnej ławy”. 

Podczas biesiady gościnnie zagra dla nas zespół:  „MuzyKajaka” 
 

Uprzejmie prosimy o terminowe zgłoszenia i wpłaty oraz o zadeklarowanie uczestnictwa  

w szkoleniach i zajęciach programowych w „Karcie zgłoszenia”. 

 
 

Serdecznie zapraszamy w imieniu 
KTiR PZKaj – Uta Kühn 

SITK – Iza Książek 

 

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 


