
 

 

 

          
 

 

XXXIII- Ogólnopolski Spływ Kajakowy 

„Powitanie Wiosny”im. Anny Goj” 

LISWARTA - 2019” 

18-19-maja -2019 

Danków – Zawady – Wąsosz Górny 

Wrocławski Klub Wodniaków” WIADRUS”, Oddział Wrocławski PTTK,  
Rynek 11/12, 50-106 Wrocław Tel.(71-343-03-44) 

 

REGULAMIN SPŁYWU 
 

1. Organizator:                                                                         

 Oddział Wrocławski PTTK – WKW „WIADRUS”  

 
2. Cel imprezy: 

 popularyzacja szlaków kajakowych Ziemi Polskiej, 

 poznawanie dopływów jednej z głównych rzek Polski-Warty na terenie  

 Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej 

 upowszechnianie turystyki kajakowej – blisko przyrody  

 integracja środowiska kajakowego 

 

3. Kierownictwo spływu: 

 Komandor: Zygmunt Mizgalski 

 sekretariat-kwatermistrz, zapisy: Bogusława Krzysztofek,Tel.606-473-586  

 pilot początkowy: Zygmunt Mizgalski 

 pilot końcowy : Zbyszek Paluszkiewicz 

 służba techniczna: Henryk Grygiel 

 służba medyczna: Urszula Paluszkiewicz 

 
4. Termin i trasa: 

 18 - 19 maja 2019 

 I dzień- sobota: rzeka- Liswarta ok.11km-trasa: Danków-Zawady 

 II dzień- niedziela rzeka- Liswarta trasa: Zawady-Wąsosz Górny 16km 

 Łącznie ok. 27 km 

 
5. Wpisowe:  

30,- PLN - ubezpieczenie, kawa, herbata, chleb ze smalcem, wsad do ogniska przez 

3 dni - wplata u organizatora 
50,- PLN – za transport Busem - ilość miejsc ograniczona –po uzgodnieniu z 

organizatorem - wpłata u organizatora 
40,- PLN/osoba/doba  za  nocleg w domkach 4-osobowych z pełnym wyposażeniem 

łazienka + zaplecze kuchenne -opłata po rezerwacji u organizatora 
15,- PLN/osoba/doba  za nocleg we własnym namiocie-pole namiotowe z węzłem 

sanitarnym opłata po zgłoszeniu u organizatora 
20,- PLN/osoba/doba za użyczenie kajaka – opłata po zgłoszeniu u organizatora.   

 
Wyżywienie: śniadanie + obiad + kolacja we własnym zakresie, jest możliwość 

skorzystania z baru-restauracji „Va bank” - obiady bardzo dobre. 
 

Organizator zapewnia  jedynie pełny  wsad do ogniska. 
 

Dojazd: po wyczerpaniu miejsc w Busie – dojazd we własnym zakresie 
 

 



 
6. Program szczegółowy spływu: 

 
Wyjazd w piątek – spotkanie wszystkich uczestników, na przystani o godz.16:00 
dopełnienie formalności, pakowanie kajaków i sprzętu, wyjazd Busa i samochodów 
prywatnych ok.17:00 

Dojazd do miejsca biwakowego w Zawadach Ośrodek Wypoczynkowy „Krecik” 
ul. Wypoczynkowa 26 ok. 30km od Częstochowy (GPS: 51.025541, 18.937250) 
 
 

Po przyjeździe i zakwaterowaniu dla chętnych spotkanie przy ognisku integracyjnym.  
 

Sobota: 18-05-2019 
 8:00-9:30 – pobudka i śniadanie we własnym zakresie   

 10:00 – wyjazd uczestników Busem i samochodami  prywatnymi na start-rozładunek 
kajaków - odstawienie samochodów prywatnych na miejsce noclegowe - powrót 

kierowców Busem. 

 ok.11:00 otwarcie spływu, wodowanie kajaków - rozpoczęcie  I etapu  spływu (ok.11 
km).  

 16:00 – przypłyniecie na metę I etapu do Zawad – organizacja czasu wolnego gry , 
zabawy  i obiadu we własnym zakresie, wyjazd wyznaczonych kierowców po Busa. 

 20:00 ognisko wodniackie z kiełbaskami 

 23:00  bezwzględna cisza nocna na terenie Ośrodka  
 

 Niedziela, 19 maja 2019 
 8:00-9:30 – pobudka i śniadanie we własnym zakresie - wykwaterowanie 

 10:00 – odstawienie samochodów prywatnych na metę II etapu , powrót kierowców 

 ok.11:00 start do II etapu spływu (ok. 16 km) Zawady - Wąsosz Górny  

 16:00 –przypłyniecie na metę, klarowanie kajaków, załadunek kajaków na przyczepę, 
wyjazd kierowców po pozostawione samochody w Zawadach.  

 17:00- uroczyste zakończenie spływu w Wąsoszu Górnym, obiad na trasie w drodze 
powrotnej. 

 Logistyka spływu może ulec zmianie w zależności od ilości samochodów prywatnych 
oraz od ogólnie panujących warunków na rzece. 
 

7. Warunki uczestnictwa: 

 Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, 
umiejące pływać, które do 15-maja zgłoszą swój udział telefonicznie u organizatora  
tel.606-473-586. 

 Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na 
Oświadczeniu (druk organizatora) w dniu zapisu lub w dniu wyjazdu. Osoby 

niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) 
i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego. 

 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. 

 
8. Zgłoszenia zapisy: 

 Zgłoszenia do imprezy przyjmowane będą do 15-05-2019 u organizatora  

 telefonicznie na nr 606-473-586, lub osobiście w sekretariacie spływu we wtorek 
07-05-2019 od 15:30 do 18:00 godz. na przystani kajakowej WKW ’Wiadrus” przy 
ul. Rzeźbiarska 4. 

 

 
9.  Świadczenia organizatora: 

 miejsce w turystycznym kajaku dwuosobowym z wiosłem i kamizelką asekuracyjną 

 miejsce noclegowe we własnych namiotach:  

każdy uczestnik musi posiadać  własny namiot, śpiwór, karimatę, oraz dodatkowe 
wyposażenie typu latarka, kubek, łyżeczka itp. Itd. 

 lub w 4 domkach turystycznych z pełnym wyposażeniem sanitarnym i zapleczem 
kuchennym  na Ośrodku Wypoczynkowym „Krecik” w Zawadach.  

 ognisko i „wsad” na ognisko: kiełbaski, pieczywo, ogórek. 

 ubezpieczenie NNW uczestników spływu 

 wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych 

 opieka pilota-przewodnika, ratownika, pomoc techniczna 



 pierwsza pomoc medyczna 

 

10. Obowiązki uczestników: 

 podporządkowanie się Regulaminowi oraz uzasadnionym poleceniom Kierownictwa 
spływu 

 przedstawienie w sekretariacie spływu dokumentów: dowodu osobistego (legitymacji 
szkolnej-studenckiej), dowodu opłaty wpisowego oraz innych wskazanych przez 
organizatora 

 udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby 

 zakaz spożywania napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia !!! 

 skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie 

 Pozostałe wyżywienie we własnym zakresie  

 Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych 

 

 
11. 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 niesprzyjające 
warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, wysoki lub niski stan wody, itp.) 

 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!!! 
 

 


