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REGULAMIN SPŁYWU 
1. Organizator:                                                               

 Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS” Wrocław                                 
zrzeszony w Oddziale Wrocławskim  PTTK  

 
2. Współpraca organizacyjna: 

    

 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lidgren w Zastrużu 

 oraz 

 Jacek Jasiński (logistyka – bus) z wykorzystaniem klubowej przyczepy  

  

3. Patronat honorowy: 
                                 

 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lidgren w Zastrużu 

  

4. Cel imprezy: 

 Popularyzacja szlaku kajakowego Rzeki Strzegomki, 

 wspomnienie postaci 24-letniej kajakarki „Wiadrusa”- Kasi Gorczyckiej, tragicznie    
                           zamordowanej w 2006 r. 

     –   popularyzacja aktywnego i bezpiecznego spędzania przez młodzież czasu wolnego  

          na szlakach wodnych, 

http://www.wiadrus.wroc.pl/


  –   integracja środowiska kajakowego                                      oraz: 

  –   integracja ze środowiskiem wiejskim miejscowości na trasie Rzeki STRZEGOMKI. 
 

 
5. Kierownictwo spływu i osoby funkcyjne na spływie: 

 

 Komandor:    Kazimierz Gorczycki - IRR nr 7387/I/R/2002, tel. 609589137 

 V-ce komandorzy/służba techniczna: Henryk Grygiel i Andrzej Pawlak, 

                 sekretariat:    Małgorzata Kułach, karty zgłoszeń -email: waltari@o2.pl  oraz 

            Kazimierz Gorczycki: kazimierz.gorczycki@wroclaw.pip.gov.pl lub   

osobiście na Przystani WKW „Wiadrus” ul. Rzeźbiarska - przy 
wale nad rzeką Odrą - wtorek (19 kwietnia 2016r.) 
 

 ratownicy spływu:              Sławomir Kitlas, Wacław Kozula  

  

 pilot początk/końc.:  Marcin Foksiński/Paweł Gorczycki 

  

 Instruktor na trasie:           Marek Nawracaj, Andrzej Pawlak oraz obaj piloci 

   

 zabawy, rekreacja:  Alicja Śniadecka, Gosia Kułach, 

  

 służba medyczna:               Gosia Kułach, 

  

 
        6.  Termin i trasa: 

23-24.04.2016r.  Most na trasie:  Pastuchów-Przyłęgów >Zastruże (szkoła-nocleg) > 

Struża (łąka przy świetlicy-ognisko pożegnalne) – łącznie ok. 28 km 

 
7.  Program szczegółowy spływu: 

 

sobota, 23 kwietnia 2015r. 

  7:00 – załadunek kajaków i weryfikacja uczestników  >Przystań WKW   

             „Wiadrus” ul. Rzeźbiarska - przy wale nad rzeką Odrą< 

  8:00 – wyjazd samochodów z uczestnikami bez własnego transportu na start (most na  

   trasie Pastuchów – Przyłęgów), 

  9:00 – dojazd na start, przejazd kierowców do Zastruża, powrót na start samochodami   

            wybranymi przez organizatora, przywitanie uczestników i otwarcie spływu, 

  9:30 – start pierwszego etapu (ww. most < > Zastruże) długości około 10 km, 

12:00 – przywitanie z młodzieżą i mieszkańcami na mecie w Zastrużu (boisko piłk.),  

12:30 – zakwaterowanie w budynku szkoły  

13:00 – otwarcie „święta rzeki” (jak zwykle z kiermaszem regionalnym) oraz integracja   

             z młodzieżą i mieszkańcami Zastruża i innych uczestnikami „święta rzeki”,  

13:30 – pływanie  z dziećmi i młodzieżą Rzeką Strzegomką, program rekreacyjny (gry i  

     zabawy z udziałem miejscowej młodzieży i mieszkańców), 

18:00 – wspólne/integracyjne ognisko wodniackie pieczeniem kiełbasek nad brzegiem  

   rzeki (za boiskiem piłk.) lub na zapleczu szkoły  

   23.00 – cisza nocna bo rano płyniemy dalej. 

    

niedziela 24 kwietnia 2016r. 

  8:00 – pobudka i śniadanie we własnym zakresie ( do dyspozycji czajniki elektryczne,   

mailto:kazimierz.gorczycki@wroclaw.pip.gov.pl


             kawa, herbata, gorące kubki i zupki błyskawiczne), 

  9:15 – pakowanie bagaży, sprzątanie sal noclegowych i zaplecza socjalno-sanitarnego, 

10:00 – wyjazd samochodów prywatnych na metę II etapu do Struży (powrót kierowców  

      na start samochodami uzgodnionymi przez organizatora), 

10:45 – start do II etapu spływu Zastruże < > Stróża długości 18 km,  

15:30 – dopłyniecie do mety w Struży (łąka przy świetlicy wiejskiej),  

     integracyjne/pożegnalne ognisko wodniackie nad brzegiem rzeki - 50m od    

     świetlicy (poczęstunek),     

17:30 – uroczyste zakończenie spływu  i powrót do Wrocławia   

 
 
8.    Warunki uczestnictwa: 

 Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, 
umiejące pływać, które zgłoszą swój udział na Karcie Uczestnictwa i opłacą wpisowe,  

 Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na Oświadczeniu 
(druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną za pisemną zgodą rodziców (druk 
organizatora), pod opieką osoby dorosłej biorącej odpowiedzialność za niepełnoletniego 

 Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych, 
 Każdy uczestnik powinien posiadać na wodzie zapasowy komplet ubrań zabezpieczony 

przed zamoczeniem, 

 Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa, 

 UWAGA! Trasa spływu to tereny mało uczęszczane i dzikie – wymagana duża dyscyplina, 

 Piloci (dla bezpieczeństwa) decydują o konieczności przenoszenia kajaków w miejscach 
niebezpiecznych – obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się ich decyzjom. 

 
9.Zgłoszenia do imprezy: 

Przyjmowane na e-mail: waltari@o2.pl  –   lub w postaci list zgłoszeń dostarczonej 
osobiście sekretariatowi spływu na przystani WKW Wiadrus w dniu 19 lub 23.04.2015r. 
 
Sekretariat spływu czynny: 
19.04.16r. – przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 6, godz. 16.30-18:00 
23.04.16r. – przystań PTTK jw. Przed wyjazdem na start i awaryjnie: przed startem (przy   
                  ww. moście na trasie Pastuchów-Przyłęgów), 

 
10.Wpisowe: płatne osobiście w sekretariacie spływu 
 

    80 zł. – uczestnicy z własnym sprzętem pływającym i transportem, 

  100 zł. – członkowie „WKW Wiadrus” transportowani busem organizatora, 

  110 zł. – uczestnicy z własnym transportem, korzystający ze sprzętu organizatora,  

  130 zł. – uczestnicy korzystający ze sprzętu pływającego organizatora, z   
                   transportem organizatora (WKW WIADRUS) 
 

UWAGA ! Ogólnie przyjęto, że uczestnicy jadą własnymi samochodami lub jako pasażerowie 
        rozliczają się z kierowcami prywatnych samochodów. Ograniczona liczba osób może   
              skorzystać z przejazdu( z klubu na start spływu i z mety do klubu na ul. Rzeźbiar-  
              skiej) busem Jacka Jasińskiego, ciągnącym klubową przyczepę ze sprzętem. 
  
        Kierowcy samochodów prywatnych, mogący zabrać dodatkowych pasażerów  
        oraz/lub dodatkowe kajaki, proszeni są o bezpośredni kontakt z komandorem  
              celem dopracowania logistyki transportu. 

 
11.Świadczenia organizatora:* - osoby bez własnego sprzętu i transportu: 

 kajaki, wiosła i kamizelki asekuracyjne (sprzęt organizatora WKW Wiadrus)* 



 dowóz osób i kajaków z przystani PTTK WKW „Wiadrus” na miejsce startu * 

 dowóz osób i sprzętu po spływie do Wrocławia* 

 przewóz kierowców samochodów prywatnych na trasie start-meta, 

 poczęstunek na mecie (kiełbaski, pieczywo, zupki błyskawiczne, gorące kubki oraz    
   gorąca herbata/kawa), 

 ogniska wodniackie na mecie,  

 noclegi: w budynku szkoły w Zastrużu po I-szym etapie spływu, 
            (trzeba posiadać karimatę  lub materac i śpiwór)  

 dla chętnych jest możliwość rozbicia własnego namiotu za szkołą w Zasrużu, 

 przewóz bagażu osobistego podczas spływu 

 ubezpieczenie NNW uczestników spływu 

 wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych 

 opieka pilotów-instruktorów-ratowników, pomoc techniczna 

 pierwsza pomoc medyczna 

 
12.Obowiązki uczestników: 

 podporządkowanie się Regulaminowi oraz poleceniom Kierownictwa   
     (osób funkcyjnych), 

 przedstawienie w sekretariacie spływu dokumentów: dowodu osobistego (legitymacji  
     szkolnej), dokumentów wskazanych przez organizatora, 

 udzielanie pomocy uczestnikom na trasie (w razie potrzeby), 

 niezanieczyszczanie środowiska na trasie spływu,  

 wyposażenie osobiste (we własnym zakresie): zalecana podręczna apteczka, buty do   
      wchodzenia do wody, worki wodoszczelne (na odzież zapasową, telefony i aparaty fot.)  
 

Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych 
 śniadania jemy we własnym zakresie (do dyspozycji czajniki elektryczne w miejscach   
     zakwaterowania), 

 zapraszamy do aktywnego udziału w programie spływu a szczególnie do tradycyjnych   
     na naszych spływach spotkań z młodzieżą i mieszkańcami Zastruża a zwłaszcza do    
     aktywnego uczestnictwa w programie rekreacyjnym z okazji „święta rzeki”: pływanie  
     z dziećmi, gry/konkurencje na boisku piłkarskim i nad rzeką w przyjaznej kajakarzom  
     wsi Zastruże  

 
13.Dodatkowe atrakcje dla uczestników na mecie I etapu: 

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lidgren w Zastrużu organizuje zwykle dla uczestników 
kiermasz wyrobów ludowych/regionalnych z bogatą ofertą produktów (m.in. swojskie 
wypieki ludowe, miody z miejscowej pasieki, nalewki o różnych smakach, wyroby 
rękodzieła ludowego i in., 

     Gorąco zapraszamy kajakarzy do aktywnego korzystania z atrakcji kiermaszu. 

 
14.Postanowienia końcowe: 

 W zależności od nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do   
     dokonania zmian w programie spływu. 

 Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające   
     warunki atmosferycznych (ulewny deszcz, niski/wysoki stan wody, pokrywa lodowa...)   
     - wtedy uczestnikom zwrócimy wpisowe pomniejszone o poniesione wcześniej koszty. 

 osoby nie przestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego  
     mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego. 

 każdy odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie imprezy. 

 prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu. 

 Uwaga – uczestnicy z własnym transportem proszeni są o zgłaszanie wolnych miejsc w  
     samochodzie (celem zoptymalizowania transportu) na trasie: przystań WKW „Wiadrus”   
     - start „I” etapu, przejazdy start-meta-start, oraz meta w Struży – Wrocław. 


