
                       Piknik nad Bajkałem                                 

 
 

Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”, Oddział Wrocławski PTTK,  

Rynek- Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel.(0-71) 343 03 44 
 
 

Termin: sobota, 21 lipca 2018  

 
 

Zapraszamy członków klubu i przyjaciół na Piknik nad Bajkałem (rozlewisko odrzańskie koło 

Kamieńca Wrocławskiego). Będziemy płynąć kajakami z przystani WKW Wiadrus z przepłynięciem 

przez śluzę Opatowice (która jest świeżo oddaną do użytkowania, po wieloletnim remoncie), 

powrót tą samą drogą – czyli Odrą do klubu z powrotnym śluzowaniem. Całkowita długość trasy 

płynięcia w obie strony ok. 20 km.  

Nad Bajkałem – grill, opalanie, kąpiele, zabawy z kajakami (wiosłowanie, płynięcie, techniki 

manewrowania, ćwiczenia kajakowe) i inne dowolne zajęcia i gry zespołowe na świeżym powietrzu. 

Zachęcamy do zabrania ze sobą wyposażenia piknikowego – krzesełek, koców, materaców, piłek i 

gier itp.  

 

Dla chętnych: na miejscu będzie ogólnodostępny grill (wraz z węglem, rozpałką i osprzętem) aby 

można było sobie usmażyć coś smacznego. Bierzemy własny prowiant ze sobą – również ten na 

grilla. 

Wszystkie potrzebne rzeczy (wg uznania) na piknik uczestnicy muszą zapakować sobie do kajaków.  

Zapraszamy również tych, którzy nie chcą płynąć kajakiem, ale wolą dojechać np. samochodem lub 

rowerem. Odległość od centrum Wrocławia dla rowerów – ok. 18 km. Można zaprosić np. członków 

rodziny, którzy z jakichś powodów obawiają się pływania kajakami.  

 

 

Szczegóły: 

 

9:40  Zbiórka na przystani klubowej. Zapisy i przyjmowanie opłaty 

wpisowej. Przydział kajaków, przygotowanie sprzętu do 

wypłynięcia. Przedstawienie osób funkcyjnych. 

10:15  Wodowanie kajaków. Start spływu.  

12:00  Rozpoczęcie biwaku nad Bajkałem.  

16:00  Start kajaków do powrotu na przystań  

18:00  Klarowanie sprzętu, zwrot sprzętu (zaniesienie do hangaru).  

18:30  Zakończenie pikniku.  

 

  



Regulamin:  

 

1. WKW Wiadrus:  

a. Udostępnia uczestnikom sprzęt pływający – kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne. 

Udostępnienie ma charakter wypożyczenia. 

b. Nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Członkowie PTTK są ubezpieczeni wg zasad 

określonych przez PTTK.  

2. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod 

opieką osoby dorosłej.  

3. Wszystkie osoby płynące kajakami mają mieć obowiązkowo kamizelki asekuracyjne.  

4. Osoby niepełnoletnie do lat 14 mogą płynąć w kajaku jedynie z osobą dorosłą.  

5. Uczestnicy spływu:  

a. Nie mogą spożywać alkoholu na wodzie lub być pod jego wpływem podczas płynięcia 

kajakiem.  

b. Mają obowiązek stosować się do poleceń osoby prowadzącej spływ, tzw. „pilota 

prowadzącego”. Pilot prowadzący zostanie wyznaczony przed zejściem na wodę. Nie wolno 

wyprzedzać pilota prowadzącego.  

c. Mają obowiązek płynąć w miarę zwartą grupą, nie pozostając w tyle. Grupę zamykać 

będzie „pilot końcowy”, który płynie jako ostatni.  

6. Ilość miejsc w kajakach jest ograniczona dostępnością sprzętu.  

Pierwszeństwo przysługuje wg kolejności zgłoszeń.  

7. WKW Wiadrus zastrzega sobie możliwość odwołania spływu i pikniku w przypadku złej pogody 

lub innych nieprzewidzianych okoliczności.  

 

Wpisowe (pokrycie kosztów sprzętu i kosztów organizacyjnych): 

1. Uczestnicy korzystający ze sprzętu pływającego WKW Wiadrus: 

- członkowie klubu WKW Wiadrus      15 zł/osobę 

- pozostali uczestnicy (w kajaku 1-osobowym)    40 zł/osobę 

- pozostali uczestnicy (w kajaku 2-osobowym)    35 zł/osobę 

2. Uczestnicy na własnym sprzęcie pływającym    15 zł/osobę 

3. Uczestnicy niepłynący (własny dojazd nad jezioro Bajkał)                  - zł/osobę 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.07.2018 r.: 

Maciej Turczyński, tel. 509 29 99 69, e-mail: mturczynski@o2.pl  

 

 

 

Serdecznie zapraszamy :-) 


