
 
       PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
       Obowiązkiem uczestnika jest : 

- przestrzeganie regulaminu  i  programu spływu 

- udzielanie pomocy uczestnikom którzy ulegli wypadkom  

- kulturalne, godne zachowanie się na  wodzie i na biwaku 

 

      Uczestnik w  ramach wpisowego otrzymuje : 

- wklejki do TOK  i Odznaki O.T  PZK 

- ubezpieczenie ( NNW )         - przewóz kierowców  

- pokaz pierwszej pomocy  

- gorący posiłek po każdym  etapie 

- upominki i drobne nagrody : w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej 

- puchary dla 4- najlepszych drużyn 

- medale w klasyfikacji indywidualnej za wyścig kajakowy na dystansie 1 km 

- niespodzianka dla drużyny z  najdalszego miasta Polski biorącej udział w spływie 

                           ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA 
Zgłoszenia indywidualne  i  drużynowe  przyjmuje się do dnia 07.09.2016 r 

 

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KAJAKOWE 
„WIKING” 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 5 

tel. 664-004-759 lub 531-238-750  e-mail: wiking.ssk@gmail.com 

W tym czasie należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 

 -       osoby dorosłe   /  65 zł /    - dzieci 7-14 lat  /45 zł  / 2 dni 

                 -         osoby dorosłe  / 35 zł /        -  dzieci 7-14 lat  / 25 zł / 1 dzień 

na konto: WBK 15 1090 1766 0000 0001 2368 6433  

 
Dowód wpłaty należy przedstawić podczas weryfikacji.  

Rezygnacja po 07.09  powoduje utratę wpisowego.  

Uczestnicy biorą udział w imprezie  na swoim  sprzęcie pływającym z pełnym 

wyposażeniem gwarantującym bezpieczeństwo. 

Spływ jest dostępny dla każdego, kto ukończył 18 lat. Młodzież do lat 18 płynie pod opieką 

dorosłych co należy zgłosić na piśmie przy weryfikacji. 

Za ewentualne szkody i straty – Kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności . 

Możliwość wypożyczenia kajaków należy zgłaszać mailowo: 

70 zł – jedno osobowy  90 zł – dwu osobowy , 110 zł – trzy osobowy  / 2 dni / 
Wpłaty za wypożyczenie sprzętu dokonujemy na miejscu imprezy. 

 
Uczestnicy posiadają swój sprzęt biwakowy /namioty, karimaty, butle itp. / 

 
                                   CELE SPŁYWU 
 

- popularyzacja kwalifikowanej turystyki i rekreacji kajakowej w województwie 

śląskim i opolskim  

- promocja miast i gmin województwa śląskiego i opolskiego 

- wspólne spędzenie dwóch dni w przyjacielskiej prawdziwie turystycznej atmosferze 

- upowszechnianie zdobywania odznak OT PZK, TOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                 
 

        

 

 

 

 

 

             

 

     
     

           

  
 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZATOR: 
   ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE  KAJAKOWE „WIKING” 

     przy Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych              

    w Gliwicach                  

 
 PARTNERZY: 

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY  w Warszawie 

PTTK w Warszawie 

Zespół Szkół Techniczno Informatycznych  Gliwice 

URZĄD MIEJSKI w Gliwicach 

Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie    Urząd Gminy Krupski Młyn 

                       Starostwo Powiatowe Strzelce Opolskie 

Tarnogórskie Starostwo Powiatowe 

Lublinieckie Starostwo Powiatowe 

Oddział rejonowy WOPR Jastrzębie Zdrój 

 

  PARTNERZY MEDIALNI 
 

Radio CCM     Portal Miejski 24Gliwice    Nowiny Gliwickie 

Strzelec Opolski    Gazeta Lubliniecka  Gwarek Tarnogórski 

 
 

KOMITET  ORGANIZACYJNY  SPŁYWU 

 

   KOMANDOR   Radosław Krawczyk 

   V-CE KOMANDOR  Rafał Kałużny 

   KWATERMISTRZ             Bartosz Anuszewski 

   SEKRETARIAT   Michał Olejnik 

    RATOWNICY   WOPR Jastrzębie Zdrój 

    PILOT POCZĄTKOWY             Krzysztof Bohdanowicz 

    PILOT KOŃCOWY             Kuba Copik 

               SĘDZIA                                         Roman Copik 
 

 

 

     PROGRAM  SPŁYWU 

                                                         

                                                         09.09.2016 

          - GODZ. 18:00 – 21:00  Oficjalna  Weryfikacja  Uczestników  OSK  

                      Biwak:  Stanica Kajakowa Kajnar - Krupski Młyn  

                      

                                                          11.09.2016 

         - GODZ. 8:00 – 9:00 Cd - weryfikacji 

         - GODZ. 09:30  OTWARCIE SPŁYWU 

         - GODZ. 11:00  Start do pierwszego etapu spływu 

    Pusta Kużnica – Krupski Młyn km 12 

Wyścig kajakowy na dystansie 1 km  

         - GODZ. 15:30  Przybycie na metę  /Biwak /gorący, posiłek / 

         - GODZ. 17:00              Pokaz pierwszej pomocy przed medycznej 

         - GODZ. 20:00  Ognisko Spływowe 

                                                             

                                                            12.09.2016 

         - GODZ. 10:15  Start do drugiego – etapu spływu 

    Krupski Młyn  – Żędowice km 15 

         - GODZ. 14.00 –14-30  META /gorący posiłek/ 

           

         - GODZ. 15:30              UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SPŁYWU 

           ROZDANIE  MEDALI , DYPLOMÓW , NAGRÓD  I  PUCHARÓW 

                             

                 PUNKTACJA DRUŻYNOWA 

                Za każdego płynącego uczestnika                                        1 PKT 

                Za udział w spływie instruktora lub  przodownika            1 PKT 

                Za udział osady   żeńskiej                                         1 PKT       

                Za udział młodzieży do lat 18                             1 PKT       

                      

                                                     

                           Punktacja Indywidualna  

             Za udział w wyścigu na dystans  4 km – dyplomy i medale   
                        /Klasyfikacja    /   K1 - K , K1 - M ,  K2 - K ,  K2 - M ,  K2 - Mixt   / 

                                       PUNKTY KARNE 

               Za złamanie postanowień regulaminu spływu         - 10 PKT 

               Za wycofanie osady ze spływu             -5 PKT 

 
 UWAGA ! W przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub innych 

stwarzających niebezpieczeństwo dla uczestników lub uniemożliwiających prowadzenie 

spływu, kierownictwo imprezy ma prawo odwołać spływ w całości lub w części zmienić 

jego program, przy czym uczestnikom  
nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionych opłat. 


