
X Jubileuszowe
Ogólnopolskie Spotkanie Kajakarzy

TERMIN I TRASA SPŁYWU
Termin: Spływ odbędzie się w dniach 13-16 sierpnia 2015.

Trasa: Rzeką Obrą od Żółwina do Skwierzyny wraz z okolicznymi pięknymi jeziorami.

RAMOWY PROGRAM SPŁYWU
12.08.2015 -  Środa

Od godz. 18:00 przybywanie uczestników na pole biwakowe do Gorzycy koło Międzyrzecza. 
Dojazd do pola biwakowego (współrzędne: 52°27’ 55”N 15°30’09”E lub 52.465278, 15.502500) od 
strony Międzyrzecza trasą nr 137 w kierunku Sulęcina. Po przejechaniu ok. 3 km należy skręcić 
w prawo i przez miejscowość Wojciechówek dojechać do Gorzycy. Co przedstawia poniższy link: 
http://mapa.szukacz.pl/?&n=52,4638&e=15,49241&z=3&t=WYBRANY%20PUNKT - tuż przed tablicą 
miejscowości należy skręcić w prawo i wybrać lewą polną drogę. Po przejechaniu ok. 300 m jest nasze pole 
biwakowe: http://www.obrabiwak.pl/index.php?name=oferta

13.08.2015 -  Czwartek
09:30 - Wyjazd sprzętu i osób na start do I etapu Żółwin - Gorzyca (20 km)

10:00 - Start

16:00 - Obiad, zawody kajakowe, wieczór integracyjny i lulu.

14.08.2015 -  Piątek
10:00 - Start do II etapu Gorzyca - Zamostowo (16 km)

Obra - Jez. Bledzewskie – Struga Jeziorna – Jez. Chycina – Jez. Długie - Jez. Kursko

Po dopłynięciu ok. 15:00 i pozostawieniu kajaków w agroturystyce, wycieczka krajoznawcza - piesza - na 
pole biwakowe. A tam o godz. 16:30 obiad i dalszy ciąg wieczoru integracyjnego w miejscowym punkcie 
gastronomicznym.

15.08.2015 -  Sobota
10:00 - Start do III etapu Zamostowo – Stary Dworek (18 km)

Po pozostawieniu kajaków na terenie gospodarstwa obok rzeki około godz. 17:00 powrót do Gorzycy 
autokarem, ok. 18:00 - Obiad w Gorzycy i wieczór integracyjny



16.08.2015 -  Niedziela
09:30 - Wyjazd samochodami na start IV etapu Stary Dworek - Skwierzyna (11 km)

16:00 - Obiad na terenie biwaku i zakończenie spływu.

Dodatkowe atrakcje:

- zwiedzenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień w miejscowości Pniewy,

- Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu.Szczególną atrakcją tamtejszego muzeum jest największy 
w Polsce zbiór malowanych na blasze portretów trumiennych, które w okresie baroku w Polsce (XVII /XVIII w.) 
stanowiły najważniejszy element dekoracji pogrzebowej.

Razem do przepłynięcia ok. 65 km

CEL SPŁYWU
 • Rozpowszechnienie piękna rzeki Obry.

 • Popularyzacja turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku.

 • Integracja kajakarzy z Polski.

ZAKWATEROWANIE
We własnych namiotach lub jeśli inni przygarną.

WYŻYWIENIE
 • Dwudaniowe obiady są w cenie wpisowego. 

 • Pozostałe posiłki we własnym zakresie, a w Gorzycy jest sklep. 

SPRZĘT PŁYWAJĄCY
 • Własny.

 • Organizatora (kajaki dwuosobowe).

WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Chęć pływania.

 • Dobry humor.

 • Odpowiedni stan zdrowia.

KOSZTY (pobyt, obiady, transport)
150 PLN - Uczestnik z własnym kajakiem.

230 PLN - Uczestnik korzystający ze sprzętu organizatora.

Dodatkowo:

10 PLN/dobę - za podłączenie przyczepy campingowej do prądu.

14-18 PLN - zwiedzanie MRU.

8 PLN - zwiedzanie Muzeum.

Wpłaty można dokonać: 
na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Impreza ma charakter non-profit dlatego nie dokonywane jest żadne dodatkowe ubezpieczenie!

 • W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko oraz nr pesel.
 • Spływ odbędzie się bez względu na pogodę.

 • Podczas płynięcia załogi powinny zachować kontakt wzrokowy.



 • Ilość miejsc ograniczona, decyduje termin zgłoszenia.
 • Dzieci płyną pod opieką dorosłych (proszę podać wiek oraz wagę dziecka – w przypadku kajaków 

organizatora).

 • Zastrzegam sobie możliwość zmiany trasy w zależności od warunków atmosferycznych.

Przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie dodatkowych informacji u:
Krzysztof Migas

tel. 604 195 294 - po godz. 16:00

e-mail: ksagim@poczta.onet.pl


