
Organizator: Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu
78-600 Wałcz, ul. Mazowiecka 2
tel. 661799613 fax: 261472165

Przy pomocy: 
- Urząd Miasta i Gminy Czarne

Wykonawca: WK PTTK „HUSARIA” przy Klubie 52 brem
77-330 Czarne, ul. Strzelecka 35
tel. 882402030
e-mail: oskczernica@gmail.com

Komandor spływu: Władysław Pisula- tel. 502535611
Zapisy: Kamil Siembab – tel. 882402030

Trasa:
rz. Czernica – m. Łuszczyn – m. Czarne (młyn) 15 km 
rz. Czernica – m. Czarne (młyn) – Domyśl 14 km

Baza spływu:
m. Czarne – „ Dom Młynarza” ul Młyńska 11, 77-330 Czarne

Cele spływu:
* zapoznanie turystów kajakarzy z walorami turystyczno – 

krajoznawczymi regionu w tym miasto Czarne i jego okolice,
* popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej,
* integracja środowiska turystów kajakarzy.
Zasady uczestnictwa:

Zgłoszenie uczestnictwa w spływie, nastąpi poprzez wysłanie zgłoszenia
na e-mail oskczernica@gmail.com   lub pisemnie, poprzez wypełnienie
i przesłanie poczta karty zgłoszenia podpisanej przez kierownika ekipy wraz
z dołączoną kopią wpłaty wpisowego.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25.07.2022 roku.
O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność wpłat.
Sprawy Finansowe:
Wpisowe za udział w spływie wynosi – 190 zł
Miejsce w kajaku – 40,00 zł za cały okres spływu  (w karcie zgłoszenia należy zaznaczyć
zamiar skorzystania z kajaków organizatora oraz przynależność do PTTK.)
Wjazd kamperem – 10 zł dodatkowo za dobę
Zniżki : 
* członkowie koła PTTK Husaria – 20,00 zł
* członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską 
(legitymacja) oraz instruktorzy kajakarstwa -10zł; 
* młodzież PTTK do lat 16 – 20,00 zł. 

Konto: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewiu. Oddział Wałcz
Nr 64894400034200724320000010

Świadczenia Organizatora:
* przewóz uczestników na trasę spływu, * codziennie gorący posiłek, *pole biwakowe
* znaczek, * pamiątka ze spływu, * wklejka TOK, * ubezpieczenie dla członków PTTK 
z aktualnie opłaconą składką członkowską,

Postanowienia końcowe:
1. XXIV OSK jest imprezą otwartą o charakterze rekreacyjnym współfinansowaną 
ze środków publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.
2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie 
turystyki kajakowej,
3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia 
i zdrowia własnego oraz innych osób,
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie jedynie pod opieką dorosłych-
opiekunów, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
5. Kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników
6. Picie alkoholu i używanie środków odurzających w czasie trwania spływu 
jest niedozwolone,
7. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, obowiązany jest 
płynąć kajakiem w założonej i zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
8. Kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki pogodowe 
może zmienić, skrócić a nawet odwołać poszczególne etapy spływu bez prawa rekompensaty,
9. Dokonanie opłaty za spływ oraz uczestnictwo w spływie jest jednoznaczne z przyjęciem
regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika spływu na potrzeby organizacji spływu, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. 
(Dz.U.nr133, poz.883). uczestnik spływu wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z jego 
wizerunkiem. Uczestnik ma prawo do zmiany danych lub cofnięcia zgody na wykorzystanie 
danych oraz swojego wizerunku ( notatka w uwagach),
10. Kierownictwo spływu ma prawo do wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie 
podporządkują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom osób  funkcyjnych. 
11.Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizujemy go na zasadzie 
samorealizacji. Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie 
obejmuje zysku. Zainteresowani udziałem wpłacają ustaloną kwotę na podane 
konto. 
12.Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach
kierownictwa spływu,
13.Rezygnacja z udziału w spływie po 25.07.2022 r. pozbawia rezygnującego prawa do
zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Kajakowych Spływów
Turystycznych PZKaj.

Dodatkowa opcja - wynajęcie pokoi na terenie bazy noclegowej – tel. 695295294
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PROGRAM
XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO

„ Z HUSARIĄ PO CZERNICY”

05.08.2022 r. ( piątek)

16.30 - 21.00 Przyjmowanie uczestników spływu w miejscowości
Czarne – Dom Młynarza / miejsce biwakowania/

18.00 - 21.00 Organizacja biwaku

20.00 – 21.00 Uroczyste otwarcie XXIII OSK „ Z Husarią po Czernicy”

21.00 – 24.00 Ognisko integracyjne – Wieczór Komandorski.

06.08.2022 r. ( sobota)

10.00 – 15.00 I etap spływu - m. Łuszczyn – m. Czarne ( młyn)
rz. Czernica – 15 km

15.00 – 16.00 Obiad

17.00 – 20.00 Zabawy i konkursy rekreacyjne

20.00 – 24.00 Ognisko turystyczne

07.08.2022 r. ( niedziela)

9.00 – 14.00 II etap spływu - m. Czarne ( młyn) – Domyśl
rz. Czernica - 14 km

15.00 – 16.00 Obiad

17.00 – 18.00 Zakończenie spływu, rozliczenie sprzętu wodnego.

POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK
w WAŁCZU

WOJSKOWE KOŁO PTTK „ HUSARIA „ CZARNE

XXIV OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY
 „Z HUSARIĄ PO CZERNICY”

05 – 07. 08. 2022


