POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK w WAŁCZU
WOJSKOWE KOŁO PTTK „WIARUSY” w SZCZECINKU

XXIV OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „GWDA 2019”
28 – 30.06 2019r.
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Organizatorzy:
Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu
78 – 600 Wałcz ul. Mazowiecka 2
tel. 261 472 426, 661 799 613, fax 261 472 165 e – mail- jagbor13@interia.eu
Wojskowe Koło PTTK „Wiarusy” ul. Kościuszki 58 / WKU, 78 – 400 Szczecinek
tel. 94 37 25 111, 661 123 919.
Przy pomocy:
Urzędu Gminy w Szczecinku,
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku.
Komandor spływu: Bogdan Bereszyński
Piloci: Mirosław Sielicki, Henryk Olszacki
Ratownik: Wojciech Bereszyński.
Data i trasa spływu: od 28 do 30.06.2019r. Gwda Wielka – Lędyczek – 36 km.
Baza noclegowa: Leśniczówka – „Traperówka” k/ Drawienia.
Cele spływu:
- zapoznanie turystów- kajakarzy z walorami turystyczno – krajoznawczymi Ziemi Szczecineckiej,
- popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej,
- integrowanie środowiska turystów – kajakarzy.
Zasady uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa w spływie można dokonać, pisemnie lub droga elektroniczną. Należy
wypełnić kartę zgłoszenia, podpisać przez kierownika ekipy dołączyć kopię dowodu wpłaty.
Powyższe dane można przesłać też faksem. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem
18.06.2019r.
Sprawy finansowe:
Wpisowe za udział w spływie wynosi:
- nocleg w pokojach wieloosobowych- łóżka z pościelą – 130,00 zł;
- nocleg w stodole z własnym śpiworem – 100,00 zł;
- nocleg na polu namiotowym – 70,00 zł;
- koszt miejsca w kajaku organizatora – 50,00 zł za cały okres spływu / w karcie zgłoszenia należy
zaznaczyć zamiar skorzystania z kajaków organizatora oraz przynależność do PTTK.
- członkowie PTTK – zniżka 10,00 zł.
Konto na które należy dokonać wpłat:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/w Wałczu
Nr 64 8944 0003 4200 7243 2000 0010
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Świadczenia organizatora:
- przewóz uczestników na trasie spływu,
- opieka medyczna i ratownicza,
- ubezpieczenie NNW,
- nocleg wg wybranego wariantu,
- jeden gorący posiłek dziennie i kiełbasa na ognisko,
- znaczek okolicznościowy spływu i wklejka TOK,
- zawody i konkursy,
- puchary i nagrody.
Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat / osoby niepełnoletnie pod opieką prawnych opiekunów/,
- wpłata wpisowego,
- umiejętność pływania.
Postanowienia końcowe:
1. XXIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy „GWDA 2019” 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 całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
4. Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa w imprezie osób, które nie
podporządkowują 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, 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 do rekompensat dla
uczestników.
9. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach
kierownictwa spływu.
10. Rezygnacja z udziału w spływie po dniu 18.06.2019 r. pozbawia rezygnującego prawa do
zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.
Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o Regulamin Kajakowych Spływów Turystycznych
PZK.
Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizujemy go na zasadzie samorealizacji.
Zainteresowani udziałem w imprezie wpłacają ustaloną kwotę na podane przez nas konto.
Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysku.
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PROGRAM SPŁYWU
Dzień 1/ piątek/ – 28.06.2019r.
- od godz. 16.00 – przyjmowanie uczestników spływu w bazie noclegowej – leśniczówka
„Traperówka”
k/ Drawienia,
- godz. 21.0 – 23.00 – ognisko turystyczne - integracyjne.
Dzień 2 / sobota/ – 29.06.2019r.
- godz. 9.30 – 10.00 – przejazd z bazy noclegowej do m. Gwda Wielka,
- godz. 10.00 – 10.15 – uroczyste rozpoczęcie XXIV OSK „ GWDA 2019”,
- godz. 11.00 – 15.00 - I etap spływu: Gwda Wielka – Klepacz – 14 km,
- godz. 15.30 – 16.00 – posiłek turystyczny,
- godz. 18.00 – 20.00 – zabawy i konkursy rekreacyjne,
- godz. 20.30 – 24.00 – ognisko turystyczne połączone z pieczeniem kiełbasek.
Dzień 3 / niedziela/ – 30.06.2019r.
- godz. 9.30 – 15.00 – II etap spływu: Klepacz- Lędyczek- 22 km,
- godz. 15.00 – 15.30 – posiłek turystyczny,
- godz. 15.30 – 16.30– zakończenie spływu, rozliczenie sprzętu wodnego, pożegnanie
uczestników,
powrót autokarem do leśniczówki „ Traperówka”.

Do zobaczenia 28 czerwca 2019r.
ZAPRASZAMY !

Szczecinek, dnia 12.03.2019r.
WK/WK

4

