
 

 

 

          
 

 

 

 

 

XXXI- Ogólnopolski Spływ Kajakowy 

                  „Powitanie Wiosny” im. Anny Goj”    

                              ODRA - 2017   

                           13-14-maja -2017 

           Wrocław/Maslice-Wały –Brzeg Dolny-Malczyce                                    

Wrocławski Klub Wodniaków”WIADRUS”,Oddział Wrocławski PTTK, Rynek 
11/12, 50-106 wrocław Tel.(71-343-03-44) 

 

REGULAMIN SPŁYWU 

 
1. Organizator:                                                                            

 Oddział Wrocławski PTTK – WKW „WIADRUS”  

 
2. Cel imprezy: 

 popularyzacja szlaków kajakowych okolic Wrocławia i pradoliny Odry 

 upowszechnianie turystyki kajakowej – blisko przyrody na Dolnym Śląsku 

 integracja środowiska kajakowego 

 
3. Kierownictwo spływu: 

 Komandor: Adam Korablewski 

 sekretariat-kwatermistrz, zapisy: Bogusława Krzysztofek,Tel.606-473-586  

 ratownik: Wacek Kozula, Wojciech Bigiel 

 pilot początkowy: Zygmunt Mizgalski,  

 pilot końcowy : Zbyszek Trochimiak, Henryk Gorczycki 

 służba techniczna: Henryk Grygiel, Zbigniew Paluszkiewicz 

 służba medyczna: Alicja Śniadecka, Barbara Zawistowska 

 
4. Termin i trasa: 13-14-maja-2017  

 I dzień- sobota: rzeka- Odra ok.21km-trasa: Wrocław/Maślice - Śluza Rędzin- Wały 
k/Brzegu Dolnego 

 II dzień- niedziela rzeka- Odra trasa: Wały k/Brzegu Dolnego-Malczyce ok.21km 

 Łacznie ok.42km 

 
5. Wpisowe:  
 

125,-młodziez studencka 
125,-osoby spoza klubu, znajomi i sympatycy klubu na sprzecie organizatora 
  85,- członkowie WKW”Wiadrus”z opłacona składka PTTK i klubowa za 2017r. 
 

6. Wpisowe obejmuje koszty sprzętu i jego transport ,nocleg, ciepły posiłek pierwszego 
dnia spływu, kiełbaska na ognisko, chleb, kawa herbata, opłata sluzowa, 
ubezpieczenie, słodka bułka na zakończenie spływu. Śniadanie we własnym zakresie. 
 

 



               
7. Obowiązuje dojazd na start i powrót na własny koszt i we własnym zakresie:  
 

- dojazd autobus MPK linia 104 z pl. Jana Pawła do pętli na Maślicach godz. odjazdu: 
8:00, 9:00, 9:30 
 
- powrót :PKP stacja kolejowa Malczyce godz.:15:56, 16:54, 17:42, 17:55 

 
8. Program szczegółowy spływu: 

 
sobota, 13 maja 2017  
 

   10:15 – Zbiórka uczestników nad brzegiem rzeki Odry na Maslicach koło szkółki 
jeździeckiej, weryfikacja uczestników. 

   10:30 - Rozładunek kajaków, przełożenie rzeczy osobistych do busa i przyczepki. 

   10:45 - Otwarcie spływu , wodowanie kajaków – start do  I etapu  spływu ok.21 km 

   15:00 – Przypłyniecie na metę I etapu do miejscowości Wały k/Brzegu Dolnego ,   
klarowanie kajaków, zakwaterowanie w domkach 5-6 osobowych i pokojach budynku 
socjalnego z pościelą 

  16:00 - Wydawanie ciepłego posiłku-zupa, chleb ze smalcem , herbata 

  17:30 - Odpoczynek, gry, zabawy , integracja uczestników 

  19:00 - Ognisko wodniackie z kiełbaskami,  

  23:00 – Bezwzględna cisza nocna 

   

 
 niedziela, 14 maja 2017 
 

  9:00 – pobudka i śniadanie we własnym zakresie, pakowanie rzeczy osobistych do 
busa i przyczepki, sprzątanie domków , sal noclegowych i zaplecza  

 sanitarno-socjalnego 

 10:30 – start do II etapu spływu ok. 21km Wały-Brzeg Dolny-Malczyce  

 15:00  –  przypłyniecie na mete, klarowanie kajaków, załadunek kajaków na przyczepę 
 15:30 - uroczyste zakończenie spływu w Malczycach, poczęstunek słodka bułka 

16:00 – powrót uczestników we własnym zakresie PKP stacja Malczyce 
 

9. Warunki uczestnictwa: 

 Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, 
umiejące pływać, które do 28 kwietnia zgłoszą swój udział oraz opłacą stosowne 
wpisowe. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na 
Oświadczeniu (druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawianiu 
pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze 
odpowiedzialność za niepełnoletniego. 
Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych. 

 Każdy uczestnik musi posiadać na wodzie zapasowy komplet ubrań zabezpieczony 
przed zamoczeniem. 

 Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa 
spływu. 

 Na wodzie spływ nadzorować będzie motorówka policji wodnej 

10. Zgłoszenia 

  Zgłoszenia do imprezy przyjmowane będą do 28-04-2017 droga mailową na adres: 
bogusia.bk@interia.pl, lub osobiście w sekretariacie spływu w dniach: 
 

                          11.04.2017–  przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 4, godz. 16.30 -18:00 
18.04.2017-  przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 4, godz. 16:30 - 18:00 

           25.04.2017 – przystań PTTK, ul. Rzeźbiarska 4, godz. 16:30 - 18:00         

     
11. Wpisowe płatne gotówka u organizatora w podanych terminach j. w. lub po 

indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem - kwatermistrzem 
bezwzględnie  do 28-04-2017 

 
         bądź też  na konto Odziału PTTK również do 28-04-2017: 

 
      Oddział Wrocławski PTTK, 50-106 Wrocław Rynek-Ratusz 11/12 
      BZWBK Nr: 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667 
 
     tytułem: WKW Wiadrus –Powitanie Wiosny -2017”  
 
     W dniu spływu opłaty nie będą przyjmowane!!!! 

mailto:bogusia.bk@interia.pl


 
12.  Świadczenia organizatora: 

 miejsce w turystycznym kajaku dwuosobowym z wiosłem i kamizelką asekuracyjną 

 dowóz kajaków z przystani PTTK na miejsce startu 

 ciepły posiłek na mecie I etapu, zupa, herbata, chleb ze smalcem,  

 zakwaterowanie w domkach turystycznych lub pokojach w budynku socjalnym z 
pościelą na terenie ośrodka na Wałach  

 zaplecze sanitarne WC+ umywalki 

 ognisko i „wsad” na ognisko: kiełbaski, pieczywo, ogórek 

 słodka bułka na mecie  II etapu spływu 

 przewóz bagażu osobistego podczas spływu 

 ubezpieczenie NNW uczestników spływu 

 wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych TOK 

 opieka pilota-przewodnika, ratownika, pomoc techniczna 

 pierwsza pomoc medyczna 

 
13. Obowiązki uczestników: 

 podporządkowanie się Regulaminowi oraz uzasadnionym poleceniom Kierownictwa 
spływu 

 przedstawienie w sekretariacie spływu dokumentów: dowodu osobistego (legitymacji 
szkolnej-studenckiej), dowodu opłaty wpisowego oraz innych wskazanych przez 
organizatora 

 udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby 

 nie zanieczyszczanie trasy spływu, zachowanie wysokiej kultury  
 zakaz spożywania napojów alkoholowych przed i w trakcie 

płynięcia !!! 
 skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie. Pozostałe wyżywienie  

również we własnym zakresie – śniadanie i obiad w II dniu spływu- niedziela 

 Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych 
 

 
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 atmosferyczne (ulewny deszcz, wysoki lub niski stan wody, itp.); bądź 
ustalenie nowego terminu spływu 

 Osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego 
mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego 

 uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie 
trwania imprezy 

 prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu  

                

              

 

 

                         SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
                                               

 

 

 
                                                                                                                                                          


