VII Zlot Gwiaździsty – Święto Kupały
ROWERY KAJAKI
25-czerwca -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

GRUPA ROWEROWA
„Wrocław Przystań WKW Wiadrus – Wieża widokowa w Kotowicach”
spotkanie - 9:00 przystań WIADRUS przy ul. Rzeźbiarskiej – przewodnik Alicja Śniadecka.
Trasa: wałem do jazu Opatowickiego przez Opatowice i śluzę Opatowicką dalej wałami na pierwszą przerwę.
"Agrodomek Malucha Biedronkowo Urszula Stasiak" - bar szybkiej obsługi, który proponuje rozległy
wybór pierogów (ruskie 7,50 z mięsem 8,50 ze szpinakiem 8,50 z kapustą i pieczarkami 8,50 z jagodami 9,50 proponujemy zamówić a w drodze powrotnej szybko otrzymać i skonsumować – testowane). Atutem
miejsca jest komfortowa lokalizacja i zjazd prosto z wałów (szczegółowymi współrzędnymi geograficznymi,
pod którymi mieści się siedziba firmy są: 51.093832N, 17.131523E adres: Opatowicka 126A, Wrocław. Za
zamówione pierogi lun napoje płacimy sami.
Dalej wałami w stronę Trestna i szlakiem rowerowym w kierunku Blizanowic. Przejeżdżamy bezpiecznie pod
wschodnią obwodnicą wrocławska i Rowerowym Szlakiem Odry jedziemy przez Kotowice (otwarty sklep) do
WIEŻY WIDOKOWEJ gdzie podziwiamy panoramę aglomeracji wrocławskiej i dużej części Dolnego Śląska –
Masywu Ślęży ,Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich oraz zarys Sudetów. Pod wieżą - postój i odpoczynek oraz
czas na posiłek, który uczestnicy sami przygotowali i przywieźli. Następnie powrót do przystani Wiadrusa z
przerwą na zamówione wcześniej pierogi 
Planowana trasa ok. 40 km.
Powrót na przystań ok. 15.00 możliwość skorzystania z ciepłych napoi: kawa, herbata
Po godzinnej przerwie chętni wypływają kajakami na spacer po Odrze i Oławie.

KAJAKIEM
„Szukamy kwiatu paproci” przewodnik – Henryk Grygiel

start o godz. 16:00 spływ Odrą i Oławą
Trasa - w dół rzeki do mostu Grunwaldzkiego do ujścia Oławy i w górę Oławy do rozlewiska przy pałacu przy
ul. Międzyrzeckiej i powrót do przystani PTTK ok. 20:00.
UWAGA: Zależnie od okoliczności trasy mogą ulec zmianie

WIECZOREM
Puszczanie wianków świętojańskich.

Koszt uczestnictwa:
- rowerem
- kajakiem
- rowerem i kajakiem
- członkowie Klubu

5 zł,
15 zł,
15 zł
5 zł

Świadczenia:
W cenie ubezpieczenie NW, opieka przewodnika, użyczenie kajak, napoje ciepłe na przystani oraz akcesoria do
przygotowania wianków świętojańskich – należy upleść wianek aby spuścić ja na Odrę.
Zgłoszenia przyjmowane są do 23.06.2016
Alicja Śniadecka
Henryk Grygiel

e-mail asniadecka@wp.pl
e-mail cusco@interia.pl

tel. 600 830 515
tel. 692 489 118

lub osobiście na przystani ul. Rzeźbiarska( na wale odrzańskim) w każdy wtorek w godzinach 16:30 – 17:30
Ilość miejsc w kajakach ograniczona.

Regulamin wycieczki rowerowej:
1. W wycieczce rowerowej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które biorą w niej udział na własną
odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze
odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego.
2. Zabrania się spożywania alkoholu i poruszania się po drogach publicznych będąc pod wpływem
alkoholu.
3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów ruchu drogowego, dbać o swoje bezpieczeństwo
na drodze, udzielać pomocy pozostałym uczestnikom wycieczki.
4. Prosimy zapoznać się z Kodeksem Drogowym dla ROWERZYSTÓW
http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy-dla-rowerzystow,3176.html
5. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na swoim prywatnym sprzęcie rowerowym.
6. Zaleca się posiadanie narzędzi i części zamiennych. Organizator nie zapewnia serwisu rowerowego
podczas wycieczki oraz nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia sprzętu rowerowego.
7. Uczestnicy podporządkują się Regulaminowi wycieczki i zarządzeniom Organizatora wycieczki.

Regulamin spływu kajakowego:
1. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie mogą płynąć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność
za bezpieczeństwo niepełnoletniego w kajakub2-osobowym.
2. Każdy uczestnik musi obowiązkowo posiadać kamizelkę asekuracyjną.
3. Zabrania się spożywania alkoholu przed i w trakcie spływu.
4. Uczestnicy są zobowiązani udzielać sobie wzajemnie pomocy w razie potrzeby.
5. Uczestnicy podporządkują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Organizatora wycieczki.

Serdecznie zapraszamy

