Regulamin
XXVIII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego rzeką Zgłowiączką
1. Organizator:
Oddział Kujawski PTTK we Włocławku
Włocławski Klub Wodniaków PTTK
Przy współpracy i pomocy:
Urzędu Gminy w Topólce
Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku
Spółdzielni „Świt” w Topólce
“HENKOR” J. M. Kordylak sp. j. w Dębiankach
2. Kierownictwo Spływu:
Komandor:
Lech Wojciech Krajewski / tel. 501627098
Wicekomandor: Tomasz Andrzej Krajewski
Kwatermistrz: Mariusz Kordylak
Pilot: Bartłomiej Łukasz Jóźwiak
3. Cele i zadania spływu:
 popularyzacja kwalifikowanej turystyki wodnej
 spotkanie wodniaków w celu wymiany doświadczeń
 promocja szlaku wodnego rzeki Zgłowiączki
 propagowanie czynnego wypoczynku wśród młodzieży
4. Termin spływu: 20 - 23 maja 2021
5. Trasa spływu: Orle - Włocławek /55 km/
6. Warunki uczestnictwa:
W spływie mogą brać udział osoby w wieku od 14 lat - młodzież szkolna oraz osoby
dorosłe - członkowie PTTK. Osoby w wieku do lat 16 powinny płynąć pod opieką osoby
dorosłej.
Każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania. W przypadku trudnych
warunków nawigacyjnych (wysoki stan wody, silny wiatr na jeziorze) każdy uczestnik
zobowiązany jest do płynięcia w kamizelce asekuracyjnej lub ratunkowej.
Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator
nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu uczestników i uszkodzenia ich sprzętu.
Ilość uczestników jest ograniczona do 25 osób.
7. Zgłoszenia na spływ i wpisowe.
Zgłoszenia indywidualne lub zespołowe na karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 17 maja
2021 na adres: Oddział Kujawski PTTK, ul. Słowackiego 1 a, 87 - 800 Włocławek, drogą
elektroniczną na adres poczta@wloclawek.pttk.pl, /tel. 054 232 33 54/.
Wpisowe wynosi 160 zł.
Wpisowe należy wpłacić w kasie Oddziału Kujawskiego PTTK lub na rachunek bankowy
Oddziału nr 15154010692001872666240001.
W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.
8. Organizator w ramach wpisowego zapewnia:
 ubezpieczenie w PZU
 transport bagażu na trasie spływu
 przewóz kierowców po samochody
 miejsca na biwaki
 pamiątki i wklejki okolicznościowe do TOK
 gorące posiłki w piątek i sobotę /grochówka i kiełbaska na ognisko/

Organizator zapewni dojazd uczestników spływu z Włocławka do Orla w dniu 20 maja 2021
tylko dla tych osób, które zgłoszą taką potrzebę podczas zgłoszenia się na spływ ewentualnie
telefonicznie Komandorowi spływu najpóźniej do dnia 17 maja 2021.
W ramach spływu mogą zostać przeprowadzone wyścig kajakowy, konkurs rzutów lotką do
tarczy oraz quiz wiedzy o regionie i nie tylko.
9. Sprzęt i ekwipunek.
Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym i z własnym sprzętem
biwakowym (namioty, materace, śpiwory).
Organizator może zapewnić odpłatnie miejsce w kajaku osobom, które zgłosiły się w
pierwszej kolejności /ilość miejsc ograniczona/ i uprzednio (najpóźniej w dniu 17 maja
2021) uzgodniły rezerwację telefonicznie z Komandorem spływu. Opłatę za miejsce w
kajaku w kwocie 50 zł należy uiścić podczas weryfikacji na starcie spływu.
Członkowie WKW PTTK korzystają z miejsca w kajaku nieodpłatnie.
Wyżywienie we własnym zakresie (każdego dnia na trasie będzie możliwość zrobienia
zakupów spożywczych).
Zespół powinien posiadać apteczkę i reperaturkę.
10. Uczestnicy zobowiązani są do:
 przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń Kierownictwa Spływu
 przestrzegania zasad ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i
przeciwpożarowych
 udzielania pomocy innym uczestnikom
 koleżeńskiego i kulturalnego zachowania się
 pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych
Wszystkie osoby biorące udział w spływie i przebywające na terenie biwaków spływu
zobowiązane są do przestrzegania aktualnych przepisów wprowadzonych w związku z
epidemią COVID-19!
11. Zabrania się:
 wyprzedzania pilota prowadzącego Spływ
 pozostawania za pilotem zamykającym Spływ
 nadużywania alkoholu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Spływu oraz skrócenia jego trasy ze
względu na niski stan wody.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Ramowy program spływu
20 maja 2021, czwartek
godz. 16.00 – spotkanie uczestników spływu na przystani wodnej PTTK na ul. Piwnej we
Włocławku, załadunek sprzętu
godz. 17.00 - wyjazd uczestników spływu do m. Orle nad jez. Głuszyńskim
godz. 18.30 – biwak, weryfikacja, ognisko
21 maja 2021, piątek
godz. 7.00 - pobudka
godz. 9.00 - Otwarcie Spływu
godz. 10.00 - start do I etapu: Orle - Kazanie /25 km/
godz. 17.00 - biwak
godz. 20.00 - ognisko
22 maja 2021, sobota
godz. 7.00 - pobudka
godz. 9.00 - start do II etapu: Kazanie - Machnacz /20 km/

godz. 16.30 – biwak
godz. 20.00 - ognisko
23 maja 2021, 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
Do zobaczenia na szlaku!
ORGANIZATORZY

