
 

 

 

XI Zlot Gwiaździsty (Święto Kupały) 
ROWERY   KAJAKI 

20-czerwca -2020 (sobota) 
Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”, Oddział Wrocławski PTTK,  

Rynek- Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel.(071) 3430344 

Przystań kajakowa: Wrocław, ul. Rzeźbiarska 6 

www.wiadrus.wroc.pl 
 

GRUPA ROWEROWA 
 

Przystań – (trasa w trakcie ustalania) - Przystań 

 

Godzina startu: 9:00 z przystani WKW Wiadrus, ul. Rzeźbiarska 6  
 

 Długość trasy:  ok. 40 km, głównie wałami i ścieżkami rowerowymi (ze względu na niedawne decyzje 

związane z epidemią – trasa jest dopiero ustalana). 

 Czas przejazdu ok. 3 godziny. 

 

Spotkanie na przystani 
 

Na godzinę 14-tą planowane jest spotkanie rowerzystów i kajakarzy (można być w obu grupach). Będą dla 

uczestników dostępne zimne i ciepłe napoje oraz posiłek regeneracyjny (kiełbasa z grilla, coś słodkiego). 

 

KAJAKIEM 
 

Ok. godz. 16-tej chętni (grupa kajakowa) schodzą kajakami na wodę.  Trasa płynięcia to rzeki Odra (od 

przystani do ujścia Oławy), Oława od ujścia do Odry do pałacu przy ul., Międzyrzeckiej (być może jeszcze 

dalej w kierunku Parku Wschodniego) 

 

Wieczorem 

 

Spotkanie na przystani, przygotowanie wianków do spuszczenia na wodę. Spuszczanie wianków na Odrze. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

 Koszt uczestnictwa:   15,-     (rowerzyści, kajakarze, obejmuje ubezpieczenie NW uczestników) 

 Dla osób płynących kajakami (nie dotyczy członków WKW Wiadrus):  15,-  (miejsce w kajaku). 

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 czerwca na karcie zgłoszenia (dostępna w odrębnym linku na stronie 

klubu).  Zgłoszenia należy przesłać na adres: cusco@interia.pl  Dostępna jest opcja: rower, kajak lub obie 

razem.  Konsultacje w sprawie zapisów: 

Henryk Grygiel  tel.: 692 489 118  mail: cusco@interia.pl  

Basia Zawistowska  tel.: 503 036 783  

 

UWAGA: Ze względu na pandemię COVID-19 ilość miejsc ograniczona. Uczestników Zlotu prosimy o 

zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią. 

Serdecznie zapraszamy 
 

 

 

http://www.wiadrus.wroc.pl/
mailto:cusco@interia.pl


 

               

Regulamin wycieczki rowerowej: 

 
1. W wycieczce rowerowej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które biorą w niej udział na własną 

odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego. 

2. Zabrania się spożywania alkoholu i poruszania się po drogach publicznych będąc pod wpływem 

alkoholu. 

3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów ruchu drogowego, dbać o swoje bezpieczeństwo  

na drodze, udzielać pomocy pozostałym uczestnikom wycieczki.  

4. Prosimy zapoznać się z Kodeksem Drogowym dla ROWERZYSTÓW 

 http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy-dla-rowerzystow,3176.html 

5. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na swoim prywatnym sprzęcie rowerowym. 

6. Zaleca się posiadanie narzędzi i części zamiennych. Organizator nie zapewnia serwisu rowerowego 

podczas wycieczki oraz nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia sprzętu rowerowego. 

7. Uczestnicy podporządkują się Regulaminowi wycieczki i zarządzeniom Organizatora wycieczki. 

 

Regulamin spływu kajakowego: 

 
1. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. 

Osoby niepełnoletnie mogą płynąć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, w kajaku 2-osobowym, która 

bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego. 

2. Każdy uczestnik musi obowiązkowo posiadać kamizelkę asekuracyjną.  

3. Zabrania się spożywania alkoholu przed i w trakcie spływu. 

4. Uczestnicy są zobowiązani udzielać sobie wzajemnie pomocy w razie potrzeby.  

5. Uczestnicy podporządkują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Organizatora spływu. 

 

 

 

 

http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy-dla-rowerzystow,3176.html

