Regulamin
XXV Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego rzeką Zgłowiączką
1. Organizator:
Oddział Kujawski PTTK we Włocławku
Włocławski Klub Wodniaków PTTK
Przy współpracy i pomocy:
Urzędu Miasta we Włocławku
Urzędu Gminy w Topólce
Spółdzielni „Świt” w Topólce
HENKOR J.M. Kordylak Sp. J. Topólka
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Włocławek
2. Kierownictwo Spływu:
Komandor:
Lech Wojciech Krajewski / tel. 54 23 71 323/, kom.501627098
Wicekomandor: Tomasz Andrzej Krajewski
Służba kwatermistrzowska: Mariusz Kordylak, Marian Staliś, Jerzy Modliński
Pilot szkutnik: Bartłomiej Łukasz Jóźwiak
Spływ zabezpiecza Włocławski Klub Wodniaków PTTK.
3. Cele i zadania spływu:
 popularyzacja kwalifikowanej turystyki wodnej
 spotkanie wodniaków w celu wymiany doświadczeń
 promocja szlaku wodnego rzeki Zgłowiączki, oraz Regionu Kujaw
 propagowanie czynnego wypoczynku wśród dorosłych i młodzieży
4. Termin spływu: 18 - 21 maja 2017.
5. Trasa spływu: Orle - Włocławek /55 km/.
6. Warunki uczestnictwa:
W spływie mogą brać udział osoby w wieku od 14 lat - młodzież szkolna (aktyw SKKT )
oraz osoby dorosłe - członkowie PTTK. Osoby w wieku do lat 16 powinny płynąć pod
opieką osoby dorosłej. Każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania. Każdy
uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność. Ilość uczestników jest
ograniczona do 50 osób.
7. Zgłoszenia na spływ i wpisowe.
Zgłoszenia indywidualne lub zespołowe na karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 15 maja
2017 na adres: Oddział Kujawski PTTK, ul. Słowackiego 1 a, 87 - 800 Włocławek ,tel. (54
232 33 54 lub mailem:poczta@wloclawek.pttk.pl
Wpisowe wynosi 120 zł od osoby
Wpisowe należy wpłacić w kasie Oddziału lub na konto Oddziału Kujawskiego PTTK w
B.O.Ś S.A.. Oddział we Włocławku nr 15 1540 1069 2001 8726 6624 0001
W przypadku rezygnacji po 15 maja 2017r wpisowe nie podlega zwrotowi.
8. Organizator w ramach wpisowego zapewnia:
 ubezpieczenie w PZU, transport uczestników oraz sprzętu pływającego i biwakowego
na miejsce startu - z Włocławka do m. Orle 18 maja 2017r.Transport kajaków
prywatnych należy uzgodnić z komandorem spływu.
 transport bagażu na trasie spływu
 miejsca na biwaki

 wklejki okolicznościowe do TOK
 nagrody za udział w konkursach
 dwa posiłki /kiełbaska i kaszanka z grilla/
9. Sprzęt i ekwipunek.
Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym i z własnym sprzętem
biwakowym (namioty, materace, śpiwory) i ratunkowym. Buty do chodzenia po wodzie
obowiązkowe.Organizator zapewni odpłatnie miejsce w kajaku osobom, które zgłoszą się w
pierwszej kolejności /ilość miejsc ograniczona/. Opłatę za miejsce w kajaku w kwocie 30
zł należy uiścić łącznie z wpłatą wpisowego i zaznaczyć chęć rezerwacji miejsca w kajaku
na karcie zgłoszenia, uprzednio uzgadniając rezerwację telefonicznie bezpośrednio z
komandorem spływu. Wyżywienie we własnym zakresie. Zespół powinien posiadać apteczkę i
reperaturkę.

10. Uczestnicy zobowiązani są do:
przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń Kierownictwa Spływu
przestrzegania zasad ochrony przyrody, bezpieczeństwa ppoż. i Karty Turysty
udzielania pomocy uczestnikom oraz koleżeńskiego i kulturalnego zachowania się
11. Zabrania się:
 wyprzedzania pilota prowadzącego Spływ
 pozostawania za pilotem zamykającym Spływ
 nadużywania alkoholu.
Ramowy program spływu
18 maja 2017, czwartek
godz. 15.00 - przyjmowanie uczestników spływu we Włocławku na ul. Piwnej 1 na Przystani
Wodnej WKW PTTK, załadunek sprzętu
godz. 16.00 - wyjazd uczestników do m. Orle nad jez. Głuszyńskim
godz. 17.30 – biwak, weryfikacja.
19 maja 2017, piątek
godz. 7.00 - pobudka
godz. 9.00 - start do I etapu: Orle - Kazanie /25 km/, na jez. Głuszyńskim wyścig kajakowy
godz. 11.30 - postój w Topólce. Otwarcie Spływu z udziałem Władz Samorządowych Gminy
Topólka. Degustacja Grochówki Topóleckiej.
Godz 1230 – start do m. Kazanie
godz. 17.00 - biwak
godz. 20.00 - ognisko
20 maja 2017, sobota
godz. 7.00 - pobudka
godz. 8.30 - quiz wiedzy o regionie i nie tylko
godz. 9.00 - start do II etapu: Kazanie - Machnacz /20 km/
godz. 16.30 – biwak
godz. 18.00 – konkurs sprawnościowy
godz. 20.00 - ognisko
21 maja 2017, niedziela
godz. 7.00 - pobudka
godz. 9.00 - start do III etapu: Machnacz - Włocławek /10 km/
godz. 13.00 - Zakończenie Spływu w Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku, zdanie sprzętu na
Przystani Wodnej WKW PTTK na ulicy Piwnej

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Spływu oraz skrócenia jego
trasy bądź odwołania Spływu ze względu na niski stan wody.
Do zobaczenia na szlaku!
Impreza współfinansowana ze środków Miasta Gminy Włocławek

Karta Zgłoszenia
na XXV Spływ Kajakowy rz. Zgłowiączką 18-21 maja 2017 r.
Lp

Naziwsko i imię

Adres

Pesel

Rezerwacj
a miejsca
w kajaku

Uwagi

Oświadczamy, żę zapoznaliśmy się z Regulaminem Spływu i zobowiązujemy się
go przestrzegać.
Wpisowe zostało przekazane w dniu ……………….. w kwocie …………………….
zł.
za miejsce w kajaku ……………… zł

……………………………………………….
Kierownik Grupy

