40.
Ogólnopolski Spływ Kajakowy

Szczecin, 04 – 07 sierpnia 2016 r.

Centralny Spływ Kajakowy PTTK roku 2016
REGULAMIN

I.

ORGANIZATOR:
Szczeciński Klub Turystyki Kajakowej “PŁONIA”, przy Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK im. Stefana Kaczmarka
Impreza dofinansowana ze środków: Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

II. - TERMIN I TRASA SPŁYWU:
Spływ odbędzie się w dniach 04 - 07 sierpnia 2016
Trasa prowadzi rzeką Płonią od jeziora Miedwie do jazu byłego młyna w Dąbiu (dzielnica Szczecina).

III. RAMOWY PROGRAM SPŁYWU
04.08

przyjmowanie uczestników od godz. 1700 – Camping PTTK Marina
Szczecin, ul Przestrzenna 23 – z dworca PKP Szczecin Dąbie kawałek
pieszo (do 15 minut) i dojazd autobusami 56, 93, 96, pospiesznym C
(przystanek Plac Słowiański 22 – przystanek Camping nż) lub autobusem
72 C (przystanek Plac Słowiański 12 – przystanek Camping nż).

05.08

800- 900– przyjmowanie uczestników
1000 – uroczyste otwarcie Spływu
1030 – wyjazd do I etapu:
Jęczydół (jezioro Miedwie) – Kołbacz

- 14,8 km

1530 powrót na przystań
1700 – zabawy kajakowe
2000 – ognisko
06.08

900

– wyjazd uczestników do Kołbacza na start II etapu

Kołbacz (zwiedzanie) – Szczecin - Płonia

- 9,4 km

1630 – powrót na przystań
1730 – obiadokolacja grillowa, ognisko - podsumowanie Spływu
07.08

900 – wyjazd uczestników do Płoni na start III etapu
Szczecin - Płonia – Szczecin - Dąbie jaz przy ul. Młyńskiej

- 7,9 km

razem do przepłynięcia: 32,1 km

IV. OBSADA SPŁYWU:




komandor
wice komandor

-

Katarzyna Waląg
Zofia Leszczyńska

V. CELE SPŁYWU:
 rozpowszechnienie piękna rzeki Płoni i walorów turystyczno – krajoznawczych

gminy Stare Czarnowo i miasta Szczecin
 zdobywanie odznak turystyki kajakowej PTTK i PZK
 popularyzacja turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku
 integracja kajakarzy z Polski

VI. ZAKWATEROWANIE
W ramach wpisowego – pod namiotami na terenie Camping Marina PTTK.
Sprzęt biwakowy własny.
Istnieje możliwość noclegu w domkach na terenie Mariny; warunkiem jest jak najszybsza rezerwacja.
Ceny na stronie http://www.campingmarina.pl/cennik_pl.htm
Istnieje też możliwość innego noclegu, w pobliskim schronisku Centrum Żeglarskiego.
Ceny na stronie http://centrumzeglarskie.pl/o-nas-schronisko/ - tu też zalecana jest
wcześniejsza rezerwacja.
Uwaga! Za parkowanie auta na terenie Mariny obowiązuje opłata 8 zł/dobę

VII.

WYŻYWIENIE
Śniadania i kolacje we własnym zakresie; na terenie Mariny jest restauracja czynna
od 800.
W piątek i niedzielę gorący posiłek po powrocie z trasy, w sobotę wspólna biesiada.

VIII.

SPRZĘT PŁYWAJĄCY
zapewniamy kajaki dwuosobowe z wyposażeniem – odpłatność za miejsce:
(3 dni pływania)
- 45 zł

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłoszenie udziału w spływie i opłacenie wpisowego. Ukończenie 18 lat i umiejętność pływania; młodsi mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania,
ilość rezerwowanych kajaków, telefon kierownika grupy oraz załączyć kserokopię
dowodu wpłaty.
Termin zgłoszeń upływa

17 lipca 2016

X. KOSZTY
WPISOWE :

- 175 zł

XI. ŚWIADCZENIA








opieka instruktorów turystyki kajakowej i ratowników na trasie spływu
zakwaterowanie
3 gorące posiłki
serwis techniczny na trasie spływu
pamiątka spływowa
transport sprzętu i uczestników na etapy
materiały krajoznawcze i inne o gminie Stare Czarnowo (dzięki życzliwości Wójta
Gminy w Starym Czarnowie) i mieście i gminie Szczecin (z zasobów Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Spływ odbędzie się bez względu na pogodę
 Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, zalecamy ubezpieczenie NNW (PTTK ubezpiecza swoich członków z opłaconą składką)
 Zabrania się wypływania przed pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym. Podczas płynięcia załogi powinny zachować kontakt wzrokowy.
 Uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na wodzie.
 Osoby pozostające pod wpływem alkoholu nie wypłyną na trasę.
 Uczestnicy są zobowiązani do udzielania sobie wzajemnej pomocy.
 Uczestnicy niestosujący się do powyższych zasad mogą liczyć się z możliwością wykluczenia ze spływu.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tras i programu imprezy.

Hasło spływu:
Nie chcesz siedzieć na kanapie?
Mówić, że cię kolka łapie?
Boisz się, że zardzewiejesz?
Nam się buzia ciągle śmieje.
Zawsze trzymaj nos do góry!
Nam nie straszne przecież chmury.
Czy to słońce z nieba grzeje,
Czy za kołnierz deszcz się leje,
Nic to, że coś krzyże gniecie
i zakwasy masz na grzbiecie.
Łap za wiosło i na wodę
po kolejną schodź przygodę.

Dodatkowych informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmują:

Katarzyna Waląg: tel. 503-173-940
e-mail: walagk@poczta.onet.pl
Zofia M. Leszczyńska: tel. 501-569-562
e-mail: malosia06@gmail.com
Wpłaty można dokonać przelewem na konto:

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK
PeKaO SA I O/Szczecin 03124038131111000043756810
z dopiskiem

“PLATANY 2016”

lub na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatorów.

