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Organizator:  Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”  

 przy Oddziale Wrocławskim PTTK  
 

Termin i trasa:  03 marzec 2018 r. (sobota) 
 Mietków – Jurczyce - 18 km 
 

Zgłoszenia do imprezy:  
  

Przyjmowane na e-mail: agnieszka_wojciechowska@poczta.fm lub telefonicznie 
pod numerem 606 489 399 do dnia 20 lutego 2018 roku  
 

 
Koszt: 

 
15 zł –członkowie klubu Wiadrus oraz uczestnicy z własnym sprzętem  
           pływającym i własnym transportem 

30 zł – uczestnicy z własnym sprzętem pływającym a korzystający z transportu 
organizatora, 

55 zł – uczestnicy korzystający ze sprzętu pływającego  i transportu 
organizatora, 

 

 
Cel imprezy:  

 
 Popularyzacja szlaku kajakowego Rzeki Bystrzycy,  

 Popularyzacja aktywnego i bezpiecznego spędzania przez młodzież czasu 

wolnego na szlakach wodnych,  

 Integracja środowiska kajakowego  
 

 
W ramach imprezy możemy zapewnić:  

 
 sprzęt turystyczny ( miejsce w kajaku, wiosła, kamizelki asekuracyjne)  

 transport sprzętu pływającego ( dowóz i odbiór kajaków) – po 

wcześniejszym uzgodnieniu,  

http://www.wiadrus.wroc.pl/
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 transport po wcześniejszym uzgodnieniu – ilość miejsc ograniczona 

 przewóz kierowców po samochody prywatne pozostawione na starcie ( 

ilość miejsc ograniczona)  

 ognisko na zakończenie spływu. 

 

Warunki uczestnictwa:  

 

 Każdy z uczestników bierze udział w wyjeździe na własną 
odpowiedzialność.  

 Klub nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody poniesione przez 

uczestników wyjazdu.  

 Liczba uczestników płynąca w kajakach organizatora bardzo ograniczona, 
dlatego też najlepiej płynąć na własnym sprzęcie.  

 Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na 

Oświadczeniu (druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną za pisemną 
zgodą rodziców (druk organizatora), pod opieką osoby dorosłej biorącej 

odpowiedzialność za niepełnoletniego  

 Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych,  

 Każdy uczestnik powinien posiadać na wodzie zapasowy komplet ubrań 
zabezpieczony przed zamoczeniem,  

 Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom 

Kierownictwa.  

 

UWAGA! 

Trasa spływu to tereny mało uczęszczane i dzikie – wymagana duża dyscyplina, 

piloci (dla bezpieczeństwa) decydują o konieczności przenoszenia kajaków w 
miejscach niebezpiecznych – obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się ich 

decyzjom!  

 
Program spływu:  
 

8:30– spotkanie osób pobierających sprzęt klubowy na przystani i załadunek 
kajaków  

9:00 – wyjazd na miejsce startu do Mietkowa  
10:00 – przygotowanie do wodowania na miejscu startu oraz transport  

            samochodów na metę  
10:50 – uroczyste otwarcie spływu  
11:00 – 15:30 spływ na trasie Mietków – Jurczyce  

15:30 – 16:30 zamknięcie spływu, ognisko i pakowanie sprzętu  
 

Opis trasy dostępny jest na stronie http://kajak.org.pl/splywww/szlak82 
 

 

Wszystkie jazy obowiązkowo obnosimy osoby, które zdecydują się je 
spłynąć, robią to na własną odpowiedzialność !!! 
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