
Program IV Kajakowy Herbarz Miast Polskich 

Wrocław 2018 

14.09.2018 (piątek) – I etap spływu – regaty kajaków składanych 

Godz. 11 – 12 Rejestracja uczestników, przydział sprzętu kajakowego 

Przepłynięcie do Bulwaru Xawerego Dunikowskiego, lądowanie kajaków 

Wyjście na spacer po Ostrowie Tumskim z przewodnikiem 

Wodowanie kajaków  

Wyścig składaków na odcinku: Kładka Zwierzyniecka – Przystań 

Posiłek regeneracyjny 

Godz. 20.00 Wieczorne wyjście na Rynek  

15.09.2018 (sobota) – II etap spływu – opłynięcie Wrocławia 

Godz. 9.00-10:00 Rejestracja uczestników c.d., przydział sprzętu kajakowego 

Wodowanie kajaków 

Opłynięcie Wrocławia (ostateczny wariant trasy zostanie uzgodniony z 

administratorem rzeki) 

Powrót do przystani 

Posiłek regeneracyjny 

Podsumowanie piątkowych zawodów, rozdanie dyplomów i medali 

Godz. 21.00 Wyjście w stronę Parku Szczytnickiego, Hala Stulecia – pokaz fontanny 

Godz. 22.30  Nocny rejs statkiem – start z przystani przy ZOO (do godz.  01.30) 

16.09.2018 (niedziela) – III etap spływu – zwiedzanie ZOO lub rekonesans rz. Oławy 

Godz. 9.00 Spotkanie na przystani i wybór opcji: 

 Wrocławskie ZOO,  Odrarium i Afrykarium 

 Rekonesans rz. Oławy 
 

Powrót obu grup na przystań PTTK 

Posiłek regeneracyjny 

Godz. 14.00 Zamknięcie spływu i pożegnanie uczestników. 

 

Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus”  

Oddziału Wrocławskiego PTTK 
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Wrocław 14-16.09.2018 
1. Organizator  
 

 Oddział Wrocławski PTTK , Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus”  
 

2. Cel imprezy:  

 Rozpowszechnienie piękna miejskiej Odry 

 Popularyzacja turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku 

 Integracja kajakarzy z Polski 
  
3. Komandorzy spływu:  

 Andrzej Pawlak  

 Andrzej Piasecki   
 

4. Warunki uczestnictwa:  

 Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby 
pełnoletnie, umiejące pływać, które do 10 września zgłoszą swój udział oraz 
opłacą stosowne wpisowe. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, 
potwierdzając ten fakt na Oświadczeniu (druk organizatora). Osoby 
niepełnoletnie płyną pod opieką osoby dorosłej, która bierze 
odpowiedzialność za niepełnoletniego.  

 Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych.  
 Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom 

Kierownictwa spływu.  
5. Zgłoszenia zapisy:  

Zgłoszenia na imprezę przyjmowane będą  do 10 września 2018 drogą mailową 
na adresy: biuro@pttk.wroclaw.pl , bogusia.bk@interia.pl, lub osobiście w 
sekretariacie spływu w każdy wtorek od 16-18 godz. na przystani kajakowej WKW 
„Wiadrus” przy ul. Rzeźbiarska 4, tel. kontaktowy: 606-473-586. 
Wpisowe należy wpłacać na konto Oddziału Wrocławskiego PTTK  
Bank Zachodni WBK SA 1O/Wrocław Nr 191090 2398 0000 0006 0827 5667          
- z dopiskiem: ”Herbarz Miast Wrocław 2018” 

6. Świadczenia dla uczestników. 

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /wariant 
podstawowy/. 

 udział w programie krajoznawczym i rekreacyjnym imprezy. 

 noclegi stosownie do zamówienia - pokoje w akademiku Politechniki 
Wrocławskiej 

 miejsce w kajaku  z wyposażeniem stosownie do zamówienia. 
 posiłki  regeneracyjne na zakończenie każdego etapu 

 wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych 
 opieka pilota-przewodnika, ratownika, pomoc techniczna.  

 

 
7. Obowiązki uczestników imprezy. 

 Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i programu dziennego 
imprezy. 

 Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, karty turysty i zasad bezpieczeństwa 
na wodzie. 

 Niesienie pomocy innym uczestnikom spływu. 

 Płynięcie w kamizelkach asekuracyjnych. 

 Bezwzględna trzeźwość w czasie pływania i co za tym idzie  respektowanie 
zakazu spożywania alkoholu w dowolnej jego postaci przed i w czasie etapu 
spływu. 

 Posiadanie stosownych ubiorów do różnorodnych warunków pogodowych 
/zimno, ciepło, deszcz, / . 

 
8. Postanowienia końcowe. 

1. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do: 
a. zmian programu, długości etapów i samej imprezy w przypadku 

zaistnienia okoliczności wymagających, jego zdaniem, podjęcia 
takiej decyzji. 

b. wyłącznej interpretacji ustaleń niniejszego regulaminu. 
c. prezentowany w regulaminie program imprezy ma jedynie 

charakter ramowy, a jego uzupełnianie będzie następowało             
w trakcie jej realizacji. 

d. brak zgłoszenia na piśmie do dnia 13.09.2018 zastrzeżeń do 
regulaminu i dokonanie wpłaty wpisowego oznacza pełną 
akceptację przez uczestnika treści niniejszego regulaminu. 

2. Zmiany, o których mowa w punkcie 1a, 1c nie uprawniają uczestnika do 
żądania zwrotu części lub całości wpisowego. 

 

  Impreza dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
 

 
 

 


