
KOMUNIKAT  SPECJALNY - „POWITANIE BOBRÓW 2021” 
 
Drodzy Przyjaciele ! 
 
W związku z przedłużeniem do 3 maja covidowych zakazów (noclegi, żywienie), jako 
organizatorzy „Powitania Bobrów 2021” zmuszeni zostaliśmy do podjęcia następujących 
zmian: 
 

1. Termin i czas imprezy 
Nowy termin imprezy: 21-23 maj 2021 r. (trzy dni) 
 

2. Etapy spływu 
Zmienione etapy to: 
21 maj 2021 r. (piątek). Rzeka Włodawka: Wytyczno – Suchawa: 18 km 
22 maj 2021 r. (sobota). Rzeka Bug: Zbereże – Wołczyny – Trójstyk: 22 km (przed etapem 
zwiedzanie Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze). 
23 maj 2021 r. (niedziela). Rzeka Bug: Trójstyk – Włodawa – Różanka: 20 km. 
 

3. Program i świadczenia 
Pozostałe elementy programu imprezy oraz świadczenia będziemy realizować zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami (w tym ognisko i pokaz slajdów). 
 

4. Wpisowe 
Mimo skrócenia imprezy z 4 na 3 dni obowiązują dotychczasowe stawki dzienne. Uczestnicy, 
którzy dokonali wpłat dostaną zwrot nadpłaty w trakcie pobytu lub zwrot na konto po 
zgłoszeniu rezygnacji udziału w nowym terminie. 
 

5. Rezygnacje i weryfikacja uczestników na nowy termin 
Wszyscy zgłoszeni na termin 30.04 – 3.05. proszeni są bardzo serdecznie o podjęcie decyzji 
dotyczących: 
 
- potwierdzenie (imienne)  
w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja udziału w nowym spływie i dokonanie wpisowego 
(w skorygowanej wysokości) na konto: 
PTTK Oddział we Włodawie. Nr 72 8042 0006 0550 2121 2000 0010 
z dopiskiem „wpisowe na spływ „Powitanie Bobrów 2021” (nazwiska) 
w terminie do 15 maja 2021 r. 
 
- rezygnacji z udziału w nowym terminie (zwalniamy miejsca dla ewentualnie nowych 
uczestników – nie blokujemy rezerwacji kajaków i otrzymujemy zwrot wpłaconego 
ewentualnie wpisowego). 
 
Brak odpowiedzi do 5 maja traktować będziemy jako rezygnację z udziału w imprezie. 
 

6. Noclegi 
Miejsce i koszt pobytu pozostaje bez zmian. Prosimy tylko o potwierdzenie od kiedy – np.        
od 20.05 do…… 
 
15 kwiecień 2021 r. 
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Józef Tworek 
W razie pytań i wątpliwości prosimy pisać lub dzwonić: 
j.tworek4@upcpoczta.pl , 600 435 667 


