
 

 

 

 

 

 

 

IV Spływ kajakowy „Wokół Wielkiej 

Wyspy – przez Wrocławskie Śluzy” 
24  września  2016  (sobota) 

Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”, Oddział Wrocławski PTTK,  

Rynek- Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel.(071) 3430344 

Przystań kajakowa: Wrocław, ul. Rzeźbiarska 6 

www.wiadrus.wroc.pl 

 

Organizator: Odział Wrocławski PTTK - WKW „WIADRUS” 

Termin: 2016-09-24 ( sobota) w godz. 09:30 – 16:30 

Miejsce: Spływ rzeką Odrą „Wokół Wielkiej Wyspy- przez wrocławskie śluzy”: 

 Start: Przystań PTTK ul. Rzezbiarska 6 

 Odrą w kierunku Śluzy Szczytniki,  

 starą Odrą do Jazu Psie Pole (przenoska) 

 kanałem Żeglugowym do śluzy Zacisze,  

 przez śluzy Bartoszowice, a następnie Opatowice. 

 Meta: Przystań PTTK 

Uwagi: 

1. Start i meta na przystani, gdzie można zostawić swoje rzeczy osobiste, 

dojechać rowerem lub komunikacja miejską. 

2. Możliwość noclegu na terenie przystani kajakowej WKW „’Wiadrus” - 

ograniczona liczba miejsc.  

 

Komandor: Bożena Siczek 

Uczestnicy: Impreza ma charakter otwarty. Udział mogą brać osoby pełnoletnie, umiejące 

pływać. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć wyłącznie na odpowiedzialność 

zgłaszającego.  

Zapisy do dnia 2016-09-21 

 

Świadczenia: Organizatorzy zapewniają: 

 sprzęt pływający (w ograniczonej liczbie - decyduje kolejność zgłoszeń), 

 ubezpieczenie NNW,  

 poczęstunek po spływie,  

 pamiątkowe wklejki,  

 pilota przewodnika na trasie,  

 śluzowanie przez 4 sluzy ( Szczytniki. Zacisze, Bartoszowice, Opatowice) ,  

 zabezpieczenie: motorówka RWR i Policji wodnej. 

 

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


Koszt 

uczestnictwa: 

40,-  Na sprzęcie organizatora 

25,-  Uczestnicy na własnym sprzęcie (kajaku). 

20,-  Członkowie WKW „Wiadrus” z opłaconymi składkami za 2016 r. 

 

Program: 9:30 Zbiórka załóg, przydzielenie sprzętu, przygotowania 

10:00 Rozpoczęcie spływu: 

Przystań PTTK – śluza Szczytniki- jaz Psie Pole- kanał żeglugowy- śluza 

Zacisze- Śluza Bartoszowice - Śluza Opatowice - Przystań PTTK 

16:00 Planowane zakończenie spływu. 

16:30 Poczęstunek dla uczestników. 

17:00 Zakończenie imprezy. 
 

Zgłoszenia:  Osobiście na przystani kajakowej przy ul. Rzeźbiarskiej 6 we wtorki w godz 

16.30-18.30 (możliwość wpłaty wpisowego gotówką), lub 

  mailem na adres: bsiczek@wp.pl (w zgłoszeniu proszę podać: imię, 

nazwisko, pesel uczestnika) 

 Po potwierdzeniu zgłoszenia (mailowego, telefonicznego) proszę dokonać 

wpłaty na konto  

19 1090 2398 0000 0006 0827 5667 

 z dopiskiem „Wokół wielkiej Wyspy” oraz nazwiskiem zgłaszanego 

uczestnika. 

 

 

 

Impreza dofinansowana przez: 

Zarząd główny PTTK- Komisję Turystyki Kajakowej 
 
 

Serdecznie zapraszamy 
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