
 
PROGRAM SPŁYWU 

 

    Dzień 1 /piątek/ 14.10.2022r. 

 

- od godz. 17.00 –20.00- przyjmowanie uczestników spływu 

     -   od godz.20.00             - wieczór integracyjny 

 

    Dzień 2 /sobota/ 15.10.2022r. 

 

- 10.00 – 10.20   -  przejazd na start do I etapu spływu 

- 10.30 -  otwarcie spływu, instruktaż z warunków 

bezpieczeństwa, przydział sprzętu 

- 11.00 – 14.00   -  I etap spływu: Trzebieszki – Wrzosy – 17 km 

- 14.30 – 15.00   -  powrót do Ptuszy 

- 15.30 – 16.00   -  posiłek turystyczny 

- od 19.00 -  ognisko- wieczór komandorski 

 

    Dzień 3 /niedziela/ 16.10.2022r. 

 

-   08.00 – 08.30   - śniadanie 

- 09.30 – 10.00   -  przejazd na start do II etapu spływu 

- 10.30 – 14.00 -  II etap spływu: Wrzosy – Krępsko  – 10 km 

- 14.30 – 15.00  -  zakończenie spływu, pożegnanie uczestników 

POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK w WAŁCZU 

KOŁO PTTK „SOBÓTKA” 

KLUB BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA w WAŁCZU 

 

 

 

 
 

REGULAMIN 

PROGRAM 

                                                   

XVI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY 

„ZŁOTA JESIEŃ NA RURZYCY” 
14 - 16.10.2022r.

 

 



  Organizator: Pomorski Wojskowy Oddział PTTK 

78-600 Wałcz, ul Mazowiecka 2 

tel. 261 4724 26, 661 799 613, fax. 261 472 165 

e-mail: jagbor13@interia.eu 

   Przy pomocy: „Info-kajak” Tadeusz Obrocki, 

Klubu Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu         

.  Komandor spływu: Rafał Czarnecki 

   Piloci: Wiesław Gwóźdź, Narcyz Kierzkowski 

 

   Data – Trasa: 

  14- 16.10.2022r.  Trzebieszki - Krępsko   -  27 km 

 

  Baza noclegowa: pensjonat p. Zbigniewa Sosnowskiego w Ptuszy 

  Cele spływu: 

- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Pojezierza Wałeckiego, 

- popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki 

kajakowej, 

- integracja różnych środowisk biorących udział w spływie. 

 

  Zasady uczestnictwa: 

  Zgłoszenie uczestnictwa w spływie następuje drogą elektroniczną lub pisemną   

. poprzez wypełnienie i przesłanie pocztą karty zgłoszenia podpisanej przez       

. kierownika ekipy wraz z dołączoną kopią wpłaty wpisowego.  

  Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 7 października 2022r. 

 

  Sprawy finansowe 

- wpisowe za udział w spływie wynosi: 

- zakwaterowanie w pokojach – 180 zł; 

- noclegi w pensjonacie w warunkach turystycznych – 130 zł; 

- koszt miejsca w kajaku organizatora – 40 zł za cały okres spływu, 

zamiar skorzystania z kajaków organizatora należy zaznaczyć 

w karcie zgłoszenia. 

  Członkowie koła PTTK Sobótka – 20 zł zniżki,           

. Pozostali członkowie PTTK – 10 zł zniżki. 

 

 Konto: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie, O/w Wałczu                 

Nr 64 8944 0003 4200 7243 2000 0010 

Świadczenia organizatora: Ubezpieczenie,  przewóz uczestników na 

trasie spływu, codziennie gorący posiłek, wklejkę TOK 

Warunki uczestnictwa: 

- umiejętność pływania, 

- wpłata wpisowego, 

- wiek - ukończone 18 lat /osoby niepełnoletnie pod opieką opiekunów 

prawnych/. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. XV Ogólnopolski Spływ Kajakowy "ZŁOTA JESIEŃ NA RURZYCY 2021" 

jest imprezą otwartą o charakterze rekreacyjnym. 

2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie 

turystyki kajakowej. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie jedynie pod opieką dorosłych 

opiekunów, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

4. Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie 

podporządkują się Regulaminowi spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa bez prawa 

zwrotu wniesionych opłat. 

5. Picie alkoholu w czasie trwania spływu jest niedozwolone. 

6. Kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników. 

7. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność; 

zobowiązany jest płynąć 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  rekompensat dla uczestników. 

9. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznych 

kompetencjach kierownictwa. 

10. Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 7 października 2022r. 

pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego. 

11. Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu na spływ decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o Regulamin 

Kajakowych Spływów Turystycznych PZK 

 

Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizujemy go na zasadzie 

samorealizacji. Zainteresowani wpłacają  w/w kwotę na podane konto. 

Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysku

mailto:jagbor13@interia.eu


Konto: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie, O/w Wałczu 

Nr 64 8944 0003 4200 7243 2000 0010 
 

Karta zgłoszenia 
XVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy                                          

"Złota Jesień na Rurzycy2022" 

 

1. Jestem członkiem 

oddziału PTTK 

(tak/nie) 

2. nr leg. 

3. email 

 
L

p. 

 
Nazwisko i imię 

 
Adres zamieszkania 

 
Pesel 

 
Telefon 

 
Uwagi, życzenia 

 

1 

       

 

 

2 

      

 

 
 

3 

      

 

 

4 

      

 

 

Wpisowe w kwocie: ………. zł przekazaliśmy na wasze Z regulaminem spływu zapoznałem się i zobowiązuję się go przestrzegać. 

Stwierdzam, że stan zdrowia pozwala mi/grupie na branie udziału w spływie. 

Konto: ……………………………………………….…… 

 

W dniu: ………………………………………………….                                                                                                                                                   Kierownik grupy                  

 

Data i podpis: 

 

 


