
               Wrocławski Klub Wodniaków WKW”Wiadrus” 
                     Oddział Wrocławski PTTK, Rynek-Ratusz 11/12 
                               50-106 Wrocław, Tel.71-343-03-44 

                                                                     

                  OGŁOSZENIE    

               DRODZY WODNIACY !!!  

Zbliża się termin naszego corocznego spotkania kończącego sezon 
kajakowy -2017r. W tym roku zapraszamy do Srebrnej Góry  
do OW „Pod Fortami” w dniach 21-22-10-2017r. 

Program: 

Sobota 21.10.2017 
 
8.30 – wyjazd autokaru z parkingu przy Aquaparku, dojazd ok.10:30 
do Przełęczy Woliborskiej, skąd przejdziemy szlakiem turystycznym 
do Srebrnej Góry, trasa ok.10km czas 3,5godz. 

15:00-16:00 – zakwaterowanie i obiad w OW” Pod Fortami”. 

17:00 – 19.00 spotkanie na seminarium kajakowym - podsumowanie   
sezonu 2017: 
- prezentacja zdjęć z imprez kajakowych sezonu 2017, 
- omówienie najważniejszych spraw klubowych, 
- przedstawienie kalendarza imprez na rok 2018, 
- nagrody, wyróżnienia, pochwały i nagany. 

19.30 – kolacja i biesiada kajakowa przy muzyce własnej do  
ok.max.2:00godz. 

 Niedziela 22.10.2017 

9:00-10:00 - śniadanie 
11:00 – wykwaterowanie, pakowanie rzeczy osobistych do autokaru, 



11:00 -13:00 – przejscie na zwiedzanie Fortów w Srebrnej Górze z 
przewodnikiem, 

Koszt biletu pokrywamy we własnym zakresie-bilet normalny - 17zł, 
ulgowy -14 zł 

14:00 – przejście na zwiedzanie Wiaduktów w Srebrnej Górze, 

15:00 – 17:00 – czas wolny na zwiedzanie miasta i  obiad w Srebrnej Górze we 
własnym zakresie, 

17:00 – wyjazd do Wrocławia 

Koszt imprezy: 

- członkowie WKW”Wiadrus z opłaconymi składkami  za 2017r  
   - 130zł/osoba w pokoju bez łazienki (sanitariaty na korytarzu) 
   - 140zł/osoba w pokoju z łazienką (liczba pokoi ograniczona) 
      Koszty transportu sponsorowane dla członków klubu WKW”Wiadrus” 
 
- pozostali uczestnicy: przyjaciele, znajomi, sympatycy klubu z transportem 
   - 150zł/osoba w pokoju bez łazienki 
    -160zł/osoba w pokoju z łazienka 
 
 
Zapisy i wpłaty w gotówce przyjmuje kol. Bogusława Krzysztofek  w każdy 
wtorek ju ż od 26-09-2017 do 17-10-2017  od godz.16:00 – do 17:30 na 
przystani przy ul. Rzeźbiarskiej 6.  
 
tel. Kontaktowy:  606-473-586  
mail: bogusia.bk@interia.pl 
 
Liczba miejsc ograniczona - liczy się wpłata za impreze. 
 
Tradycyjnie prosimy koleżanki o pyszne wypieki dla pokrzepienia 
podniebienia. 
 

W ramach wpisowego zapewniamy: dojazd i powrót autokarem, 
zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym, obiad w sobotę, uroczystą kolację, 
śniadanie w niedziele oraz ubezpieczenie grupowe NW. 

 

                                  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!! 


