
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KOBIETY W KAJAKU” 

ŚWIĘTOWANIE  DNIA KOBIET 

09-marzec -2019 

Rzeka - Oława 
 

 
Organizator:         Wrocławski Klub Wodniaków ”WIADRUS” 

                                 Oddział Wrocławski PTTK, Rynek 11/12,  
                                                50-106 Wrocław  

 
 

1. Cel imprezy: 
 

 popularyzacja szlaków kajakowych okolic Wrocławia i Dolnego Śląska 

 upowszechnianie turystyki kajakowej – blisko przyrody na Dolnym Śląsku 

 integracja środowiska kajakowego 

 upamiętnienie Dnia Kobiet 

 

 

2. Kierownictwo spływu: 
 

 Sekretariat i kierownictwo spływu: Bogusława Krzysztofek,tel.606-473-586  

 



 
3. Termin i trasa: 

 

 09-marzec-2019 sobota: rzeka- Oława ok.18km – Oława-Marcinkowice-Siechnice 

 

 
4. Wpisowe:  

 
40,-pln/osoba   -   członek klubu z transportem organizatora ilość miejsc ograniczona 

20,-pln/osoba     - z własnym transportem i z własnym sprzętem 
55,-pln/osoba    -  z transportem organizatora i sprzętem organizatora 

 
     Wszystkie Panie w tym dniu korzystają z darmowego kajaka!! 
 

 
5. Program szczegółowy spływu: 

 
 

- Spotkanie w sobotę 09-03-2019 godz.9:00 – przystań kajakowa Klubu ul. Rzeźbiarska 6  
   we Wrocławiu, 

     -Pakowanie sprzętu, 
 

   09:30– wyjazd busami na start do Oławy –park Miejski przy ul. H.Sienkiewicza   

   10:15 rozładunek sprzętu, otwarcie spływu , wodowanie kajaków, czas płynięcia ok.3godz, 

   13:30 dopłyniecie na metę spływu – Siechnice przy mostku polana przy ul. Polnej 

   13:15 załadunek kajaków – ognisko z kiełbaskami, kawa, herbata, coś słodkiego, 

   15:30 zakończenie spływu, powrót busami na przystań przy ul. Rzeźbiarskiej 6 

   16:00 Kwiatek dla Pań – biesiada z gitarą. 
 

 W razie niepogody lub niesprzyjających warunków na rzece spływ będzie 
zamieniony na spacer wałami Odry i biesiadą z grillowaniem na przystani 

kajakowej Klubu. 
 

    

 
6. Warunki uczestnictwa: 
 

Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, po wniesieniu wpisowego, potwierdzając ten fakt na 
Oświadczeniu (druk organizatora) 
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. 

 

 

 
7. Zgłoszenia i wpisowe: 

 

  Zgłoszenia do imprezy przyjmowane będą od 26-02-2019 do 06-03-2019 droga mailową na adres: 
bogusia.bk@interia.pl, lub telefonicznie tel. kontaktowy:  606-473-586 oraz  

i  w dniu 26-02-2019 we wtorek w siedzibie PTTK Rynek 11/12 od godz.18-19  
 
Wpisowe przyjmuje wyłączenie w gotówce organizator Bogusława Krzysztofek po uprzednim 
uzgodnieniu lub w dniu 26-02-2019 w siedzibie  PTTK od godz.18-19 i w ostateczności w dniu spływu. 

 
                          

     

 
8.  Świadczenia organizatora: 

mailto:bogusia.bk@interia.pl


 

 miejsce w turystycznym kajaku  z wiosłem i kamizelką asekuracyjną 

 dowóz osób i kajaków z przystani PTTK na miejsce startu i z powrotem 

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

 ubezpieczenie NNW uczestników spływu 

 

 

9. Obowiązki uczestników: 
 

 podporządkowanie się Regulaminowi oraz uzasadnionym poleceniom Kierownictwa spływu 

 udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby 

 skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie 

 Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych 

 

 
 

10. 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 nieprzewidziane okoliczności  

 w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wpisowego.  

 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  
                           Panie w towarzystwie  panów!!!    

           
                                                       
                                                                                  
 

 

                                                                                                                                                                    


