
 

 

PROGRAM SPŁYWU 
 

Dzień 1 /czwartek/ 14.03.2019 

  

17.00 – 22.00   -   przyjmowanie uczestników w bazie noclegowej 

                             w Ptuszy 

 

Dzień 2 /piątek/ 15.03.2019 

 

09.30 – 10.00   -   przejazd do m. Podgaje 

10.00 – 10.15   -   uroczyste rozpoczęcie XXV OZSK „Gwda 2019” 

                            - złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem 

                              zamordowanych żołnierzy 1 Armii WP 

11.00 – 11.15  -   przejazd do Grudnej 

12.00 – 17.00  -   I etap spływu: Grudna – Ptusza – 21 km 

17.30 – 18.00  -   posiłek turystyczny 

 

Dzień 3 /sobota/ 16.03.2019 

 

10.00 – 15.00  -   II etap spływu: Ptusza – Krępsko – 15 km 

15.00 – 16.00  -   przejazd do Ptuszy 

16.00 – 16.30  -   posiłek turystyczny 

19.00 – 19.30  -   oficjalne zakończenie spływu 

 

Dzień 4 /niedziela/ 17.03.2019 

 

08.00 – 08.30  -   śniadanie 

09.00 – 10.00  -   przejazd do Krępska 

10.00 – 13.00  -   III etap spływu: Krępsko – Piła – 12 km 

13.00 – 14.00  -   pożegnanie uczestników spływu 

 

 

 

 

POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK w WAŁCZU 

      KOŁO PTTK „SOBÓTKA” 

         KLUB BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA W WAŁCZU 

 

 

 

 

XXV OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW 

KAJAKOWY „GWDA – 2019” 

im. Grzegorza SZWARCA 

14 – 17.03.2019 r. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN – PROGRAM 
 



Organizator: Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu 

                       78-600 Wałcz, ul. Mazowiecka 2 

                       tel. 261472426, 661799613, fax 261472165 

                       e-mail: jagbor13@interia.eu 

                       Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu 

Komandor spływu:  Władysław Pisula 

Piloci – Narcyz Kierzkowski 

 

Data: 14 - 17.03.2019 r. 

 

Trasa: Grudna – Jastrowie – Krępsko – Piła  -  48 km 

Cele spływu: 

 -   zapoznanie turystów-kajakarzy z walorami turystyczno- 

     krajoznawczymi Ziemi Wałeckiej 

 -   pokazanie miejsc związanych z walką żołnierzy 1 Armii WP 

 -   popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie 

     turystyki kajakowej 

 -   integrowanie środowiska turystów-kajakarzy 

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 

07.03.2019 r. 

 

Sprawy finansowe: wpisowe za udział w spływie wynosi: 

 -  zakwaterowanie w pokojach                                 - 180 zł; 

 -  zakwaterowanie w warunkach turystycznych       - 130 zł. 

Koszt miejsca w kajaku – 50 zł za cały okres spływu. 

Dla członków 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: przewóz uczestników na trasie spływu, 

codziennie gorący posiłek, znaczek okolicznościowy, wklejka TOK, 

ubezpieczenie NW 

Uwaga: istnieje możliwość przewozu kajaków uczestników na start i 

z mety.  Cena do ustalenia – w zależności od ilości. 

 

Postanowienia końcowe: 

1  XXV OZSK „GWDA”  jest imprezą otwartą o charakterze 

rekreacyjnym. 

2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający 

    uprawianie turystyki kajakowej zimą. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie jedynie pod 

opieką dorosłych opiekunów, biorących na siebie całkowitą  

    odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

4. Picie alkoholu w czasie spływu jest niedozwolone. 

5. Kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności za majątek 

uczestników. 

6. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną  odpowiedzialność; 

obowiązani są płynąć w założonych  i zapiętych kamizelkach 

asekuracyjnych  

7. Kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i 

warunki atmosferyczne może zmienić, skrócić, a nawet odwołać 

poszczególne etapy spływu bez prawa rekompensat. 

8. Kierownictwo spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa osób, 

które nie podporządkują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom 

osób funkcyjnych. 

9. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje  

   w wyłącznych kompetencjach kierownictwa spływu. 

10. Rezygnacja z udziału w spływie po 1 marca pozbawia  

   rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego. 

 

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Regulaminu 

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. 


