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Gdańsk, 24 – 27 września 2015 



 

I. Organizator 

Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK 

PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego  

 

II. Współorganizatorzy 

     Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki” Gdańsk 

Klub Wodny ,,Żabi Kruk” Gdańsk 

 

III. Cele Zlotu 

- popularyzacja turystyki kajakowej, 

- popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez 

uprawianie turystyki kwalifikowanej, 

- wymiana doświadczeń kadry PTTK z Całej Polski, 

- zapoznanie uczestników z historią, zabytkami, przyrodą 

i ludnością Gdańska, 

- propagowanie szlaków kajakowych Gdańska i okolic, 

- systematyczne ożywianie walorów turystycznych i 

krajoznawczych Motławy i jej dopływów w Gdańsku 

poprzez organizowanie spływów kajakowych, 

- wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami, 

- ogólnopolskie spotkanie Przodowników Turystyki 

Kajakowej PTTK. 

 

IV. Termin 

Impreza odbędzie się w dniach 24 – 27 września 2015 

roku. 

 

V. Miejsce 

Gdańsk  - Śródmieście, rzeka Radunia, Motława, Martwa 

Wisła 

Noclegi:  ,,Hostel4u” ul. Rzeźnicka 2, 80-822 Gdańsk, na 

miejscu istnieje możliwość zakupu wyżywienia. 



 

VI. Komitet Organizacyjny 

Komandor –  Henryk Gąsiorowski 

Z-ca Komandora –Daniel Nazaruk 

Logistyka –Tomasz Jaworowski 

Sekretariat –Joanna Sylka 

Koordynator ZO PTTK –Stanisław Sikora 

Prowadzący trasy –  Stanisław Strojny 

Kończący trasę – Zygmunt Gabryel 

Opieka medyczna – Danuta Okulewicz 

Przewodnicy – Stanisław Sikora, Eugenia Fronczak 

Obsługa Żabiego Kruka – Przemysław Siudym 

 

VII. Warunki Uczestnictwa 

- spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od 

uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, 

- uczestnikiem mogą być osoby od 16 roku życia ,z tym, że 

osoby niepełnoletnie muszą być pod stałą opieką osoby 

pełnoletniej podczas całego spływu,  

- warunkiem przyjęcia na spływ jest nadesłanie karty 

zgłoszeń na adres mailowy cskgpttk@gmail.com oraz 

pokrycia kosztów uczestnictwa zgodnie z pkt. IX regulaminu  

do 10.09.2015 r. 

-z głoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w 

przypadku wolnych miejsc oraz  

  bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń, 

- wszyscy uczestnicy Zlotu są ubezpieczeni. 

 

 

 

VIII. Koszty uczestnictwa 

   Udział z noclegami : 280zł    

Udział bez noclegów:  180zł     

mailto:cskgpttk@gmail.com


 

Nr konta: Fortis Bank Polska S.A. nr konta: 77 1600 1303 

0004 1001 8729 2001 

PTTK Oddział Gdański  

ul. Długa 45 

80-827 Gdańsk  

Zgłoszonym po terminie lub podczas spływu koszt 

uczestnictwa wzrasta o 20zł  (chyba że komandor osobiście 

wyrazi zgodę na późniejszą wpłatę z uzasadnionych 

powodów). 

 

IX. Świadczenia w ramach wpisowego 

- noclegi w Hotelu typu Hostel, łóżka piętrowe i 

pojedyncze. 

- pamiątkowa wklejka do książeczki Turystyki Kajakowej 

- pamiątka ze spływu 

- materiały krajoznawcze 

- poczęstunki  

- udostępnienie kajaków, wioseł oraz kamizelek 

ratunkowych 

- nagrody rzeczowe 

- obsługę przewodnicką 

 

 

X. Postanowienia końcowe 

- spływ odbędzie się bez względu na pogodę,  

- uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane 

uczestnikom przez  

  organizatorów oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej i 

w sekretariacie  imprezy,  

- uczestnicy odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie 

wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 

drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się 

możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z imprezy bez 



zwrotu wpisowego,  

- uczestnicy spływu  są zobowiązani do przestrzegania zakazu 

palenia wyrobów tytoniowych na bazie imprezy oraz w 

innych obiektach użyteczności publicznej, 

- uczestnicy spływu zobowiązują się do zakazu spożywania 

alkoholu podczas spływów, 

- w przypadku rezygnacji z imprezy po 10 września 2015 r. 

wpisowe nie podlega zwrotowi, 

- uczestnicy organizują wyżywienie we własnym zakresie, 

- koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na 

imprezę, powrotu  z imprezy. 

- posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym 

zakresie, 

- uczestnicy spływu mogą zostać uwiecznieni na zdjęciach 

stanowiąc szczegół bądź element zgromadzenia, krajobrazu 

lub imprezy publicznej. Zdjęcia po imprezie są 

przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK 

O/Gdańskiego i wykorzystywane tylko do celów 

promocyjnych i historycznych imprezy, po wcześniejszej 

wnikliwej weryfikacji przez kadrę Oddziału, 

- interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do 

organizatorów. 

 

 

Serdecznie zapraszamy !!! 
 

 

 

 



Ramowy Program Imprezy 

CZWARTEK 24.09.2015r. 

16:00-21:00 – przyjmowanie uczestników w bazie KW Żabi Kruk ul. 

Rzeźnicka 15, Gdańsk 

PIĄTEK 25.09.2015r. 

08:00-10:00 – przyjmowanie uczestników w bazie KW Żabi Kruk ul. 

Rzeźnicka 15, Gdańsk 

10:00 – uroczyste otwarcie w bazie KW Żabi Kruk ul. Rzeźnicka 15, 

Gdańsk 

11:00-14:00 – spływ Motławą /Gdańsk – Krępiec – Gdańsk + 

Przewodnik/ 

14:00-16:00 – grill /teren Żabiego Kruka/ 

16:00-19:30 – czas wolny 

20:00-22:00 – nocne pływanie po wodach Gdańska 

SOBOTA 26.09.2015r. 

08:00-11:00 – czas wolny 

11:00-14:00 – spływ opływem Motławy z przewodnikiem 

14:00-17:00 – grill /teren Żabiego Kruka/ 

15:00-17:00 – trybuna Przodownicka 

16:00-17:00 – rozdanie upominków, nagród 

17:00 -20:00 – zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem 

20:00- 23:00 – impreza integracyjna w klubie Zejman 

NIEDZIELA 27.09.2015r. 

09:30-14:00 – Wycieczka statkiem Pirackim i Przewodnikiem na 

Westerplatte  

15:00 – zakończenie Imprezy (teren Żabiego Kruka) 


