
XV Jubileuszowy Zimowy Spływ Kajakowy   
             „Pożegnanie zimy” Oława 2016 

                                                                                  
ORGANIZATORZY:    Odział Wrocławski PTTK - WKW „WIADRUS”                                                                                                                                                                                                            
TERMIN:                        19 marca 2016 r. ( sobota) 
TRASA:                         Jaczkowice- Marcinkowice, dł ok.13 km                             
WYŻYWIENIE:             W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają po spływie ciepłą zupę ,herbatę oraz chleb ze  
                                      smalcem.                                                                          
INNE ATRAKCJE:        Spalanie Marzanny i ognisko wodniackie po spływie, 
               
WARUNKI                     W spływie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat 
UCZESTNICTWA:        Osoby poniżej 18 lat dopuszcza się do spływu pod opieką dorosłych z  potwierdzoną                     
                                       zgodą rodziców lub opiekunów. 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 samochodów prywatnych z mety na start (zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi) 
- zaplecze sanitarne po spływie   
- przewóz bagażu osobistego ( zapasowa odzież) na trasie spływu 
- przewóz osób na start i po spływie do Wrocławia 
- ciepły posiłek po spływie i chleb ze smalcem  
- obsługa techniczna 
                                            Program spływu: 
       8:15–spotkanie uczestników spływu na przystani przy ul. Rzeźbiarskiej i załadunek kajaków  
       8:50 – wyjazd sprzętu i osób na miejsce startu do wsi Jaczkowic ( most) 
      10:10 – przygotowanie kajaków do wodowania na miejscu start 
      10:30 -  otwarcie spływu i start do etapu na trasie  Jaczkowic- Marcinkowice 
      14:00 – planowane przypłyniecie na metę w Marcinkowicach lewy brzeg przed mostem), przejście na miejsce biesiady 
kajakowej na terenie Parafialnego Zespołu Caritas i wydawanie ciepłego posiłku , chleb ze smalcem, herbata, ognisko, 
palenie  marzanny, spotkanie wodniackie 
       16:00- uroczyste zakończenie spływu 
      17:00 wyjazd autokaru do Wrocławia 

 
Wpisowe: 
50zł- na sprzęcie organizatora z dowozem sprzętu i osób   
35 zł członkowie klubu Wiadrus oraz na sprzęcie własnym z dowozem sprzętu i osób 
25 zł- na sprzęcie własnym, z własnym dowozem osób i sprzętu  
15zł-  osoby towarzyszące korzystające z wyżywienia  

                           
                       Termin zgłoszeń i wpłat: do 15.03.2016 r.  

Osobiście: Oddział Wrocławski PTTK – Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus” Rynek – Ratusz 11/12 , 
   spotkania we wtorek 23.02 i 01.03 w klubie turysty w godz 18-19 lub na przystani kajakowej przy ul. 
Rzeźbiarskiej 6  we wtorek 8.03 i15.03 w godz 16.30-18.30)  
 lub mailem na adres: bsiczek@wp.pl wpłaty na konto:  
 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667   z dopiskiem „Pożegnanie zimy 2016” 

   Kierownictwo spływu: 

           Komandor:                 Bożena Siczek          tel.   504 02 80 40   
           Pilotci:                       początkowy Zygmunt Mizgalski, zamykający Andrzej Pawlak  
           Ratownik                    Wacek Kozula 
                     
Informacje dodatkowe: 

  1. Na trasie jaz w okolicach Oławy– obowiązkowa przenoska i ew. postój 

 2.  UWAGA! Możliwe jest zostawienie samochodów prywatnych od razu na mecie spływu w Marcinkowicach 
i bezpłatny dowóz kierowców na spływ. Wymaga to wcześniejszego zawiezienia uczestników i sprzętu  na 
start w Jaczkowicach, a potem powrót do Marcinkowic pustymi samochodami. Spotkanie na parkingu pod 
halą sportową o godz. 9:45, niedaleko kościoła. Chętnych prosimy o wcześniejsze zarezerwowania 
miejsca w samochodzie organizatora.  
  3. Zakończenie spływu planowane jest na terenie Parafii w Marcinkowicach, do dyspozycji będzie zaplecze 
sanitarne w szkole podstawowej 
 4.  W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych program spływu może ulec zmianom 
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 5. Uczestnicy mają 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    
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