
 
 

3. Jesienny Spływ Kajakowy „Kartofelek” 2021 

02.10.2021r. 

Trasa: Wrocław Maślice – zalew Prężyce 

rzeka: Odra 

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 okolic Wrocławia i Dolnego Śląska,  

• upowszechnianie turystyki kajakowej – blisko przyrody na Dolnym Śląsku,  

• propagowanie spędzania rodzinnego aktywnego czasu wolnego na świeżym powietrzu, 

• integracja środowiska kajakowego.  

3. Kierownictwo spływu:  

• Komandor: Jacek Zendwalewicz,  

• Organizator, V-ce komandor: Maciej Turczyński,  

• Pilot początkowy: Mariusz Kochański,  

• Pilot końcowy, służba techniczna: Henryk Grygiel,  

• Służba medyczna: Alicja Śniadecka.  



4. Termin i trasa:  

• 02 października 2021 (sobota) 

• Trasa: rzeka Odra na odcinku: Wrocław Maślice – Prężyce (zalew)  

• Całkowita długość trasy spływu ok.16 km  

5. Wpisowe:   

60 zł/osoba – ze sprzętem i transportem organizatora (członek WKW Wiadrus: 40 zł) 

40 zł/osoba – z własnym sprzętem i transportem organizatora 

40 zł/osoba – ze sprzętem organizatora i własnym transportem 

20 zł/osoba – z własnym sprzętem i z własnym transportem 

Uczestnicy korzystający z prywatnych samochodów jako pasażerowie rozliczają się bezpośrednio z 

kierowcą samochodu. Prosimy o zgłaszanie organizatorowi wolnych miejsc w samochodach 

prywatnych.  

6. Program szczegółowy spływu:  

• 9:00 – zbiórka (dotyczy osób korzystających z transportu organizatora), przygotowanie i 

załadunek kajaków, weryfikacja uczestników (Przystań WKW „Wiadrus” ul. Rzeźbiarska) , 

• 9:45 - wyjazd uczestników busem/autami na start (ul. Rędzińska, Wrocław Maślice – w 

nawigacji Google Mapy kierować się na: Ujście rzeki Ślęza lub GPS: 51.159229, 16.949100), 

• 10:30 – przyjazd wszystkich uczestników na start (rozpakowanie i przydzieleni sprzętu), 

• 10:45 – wyjazd kierowców wraz z busem na metę spływu, 

• 12:00 - powitanie uczestników i odprawa oraz otwarcie spływu,  

• 15:00 - przypłyniecie na metę, klarowanie kajaków, załadunek kajaków na przyczepę , 

• 15:30 - ognisko wodniackie (wkład na ognisko we własnym zakresie), 

• 17:00 (lub szybciej w zależności od warunków pogodowych) - zakończenie spływu, wyjazd z 

powrotem na przystań, 

• 18:30 – wypakowanie kajaków do hangaru. 

  



7. Warunki uczestnictwa:  

• Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące 

pływać, które do dnia 28.09.2021r. zgłoszą swój udział na karcie zgłoszenia drogą mailową lub 

osobiście, opłacą stosowne wpisowe i zostanie to potwierdzone SMS-em. 

• Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na Oświadczeniu (druk 

organizatora).  

• Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawianiu 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 28.09.2021r. drogą mailową (proszę przesłać 

uzupełnioną kartę zgłoszenia – dla każdego uczestnika osobno) na adres: mturczynski@o2.pl lub 

osobiście w sekretariacie spływu we wtorek (14.09,21.09 lub 28.09) w godzinach 16.30-18 na 

przystani kajakowej WKW „Wiadrus” przy ul. Rzeźbiarska 4, tel. kontaktowy: 509-29-99-69.  

9. Świadczenia organizatora:  

• miejsce w turystycznym kajaku z wiosłem i kamizelką asekuracyjną,  

• dowóz osób i kajaków z przystani PTTK na miejsce startu (ilość miejsc ograniczona – liczy się 

kolejność potwierdzonego wpłatą zgłoszenia),  

• ciepły posiłek na mecie spływu (kawa, herbata, chleb ze smalcem, słodki poczęstunek oraz 

pieczone pyry z gzikiem),  

• rodzinne ognisko na zakończenie spływu,  

• przewóz bagażu osobistego podczas spływu,  

• ubezpieczenie NNW uczestników spływu,  

• wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych,  

• opieka pilota-przewodnika, ratownika, pomoc techniczna,  

• pierwsza pomoc medyczna, 

• praktyczny gadżet niespodzianka.  

 



10. Obowiązki uczestników:  

• podporządkowanie się Regulaminowi oraz uzasadnionym poleceniom Kierownictwa spływu,  

• przedstawienie w sekretariacie spływu dokumentów: dowodu osobistego (legitymacji 

szkolnej/studenckiej) 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 – zalecane buty do 

wchodzenia do wody, worki wodoszczelne (na odzież zapasową, telefony i aparaty fot.),  

• pozostałe wyżywienie we własnym zakresie (kiełbaski na ognisko itp.), 

• 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 przenieść spływ na inną rzekę (o podobnym stopniu trudności), odwołać 

spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny 

deszcz, wysoki lub niski stan wody, itp.); w takim przypadku uczestnikom przysługuje 

częściowy 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.  

• Klub WKW „Wiadrus” oraz Oddział Wrocławski PTTK nie ponosi odpowiedzialności za 

powstałe szkody w mieniu osobistym uczestnika spływu.  

• Spływ może zostać odwołany, jeżeli zostaną wprowadzone obostrzenia anty-covid mówiące 

o zakazie organizowania imprez masowych lub tożsame będą decyzje Zarządu PTTK. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 


