
MA'OWKA NA POTESIU

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zaząd oddziału PTTK we Włodawie

Gentrum Turystyki AkĘwnej "Kajaki 4u"
wvnr. kajakiempobu g u. pl

zap ra s za|ą
na

Xlll Wiosenny spływ Kaiakowy
Rzekami Polesia

.,POWITANIE BOBROW.,
30.04 - 3.05 2021 r.

Organizator techniczny:
Komisja Turystyki Kajakowej Zo PTTK we Włodawie
Komandor: Józef Tworek

I. CELE IMPREZY
- Promocja walorów turystyczno-krĄoznawczych Polesia
oraz powiatu włodawskiego.

- Popularyzacja turysĘki kajakowej oraz szlaków
kajakowych Polesia,

- Popularyzacja turystycznych odznak kajakowych, w tym
Poleskiej Odznaki Kajakowej im. Janusza Michalskiego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Spływ jest imprezą otwańą i mogą w nim uczestniczyć

turyści indywidualni oraz grupy klubowe, których
liczebność powinna być t'zgodniona.

2. osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wy-
łącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

3. Spływ jest imprezą o niewielkim stopniu trudności
i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim
doświadczeniem w turysĘce kajakowej.

4. od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz
sprawność f izy czna, ktore umożl iwiają ki l kugodzi nny
udział w spływie.

5. obowiąkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek
asekuracyjnych.

6. Kźdy uczestnik zobowiąany jest posiadać dokument
tożsamości.

7. organizatorzy zalecĄą posiadanie odpowiedniego
zabezpieczenia przed zamoczeniem i ńopieniem ekwi-
punku, w t1tm zapasowąodzieŻ.

8. Uczestnicy zobowiąani są do przestrzegania KaĘ
Turysty, zasad kultury zachowania, udzielania pomocy
słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim
zasad bezpieczeństwa na wodzie.

9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiąania)
uczestnicy zobowiąani są podporządkowania się polece-
niom Komandora splytwu i innym upowźnionym osobom
funkcyjnym. DoĘczy to w szczególności przestrzegania
zasad bezpieczeństwa, respektowania przepisów obo-
wiąujących na wodach granicznych, realizacji programu
imprezy oraz norm zachowania.

1O.Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy podpisują listę
obecności - deklarację, która stanowi potwierdzenie znajo-
mości regulaminu i zobowiąanie do jego przestrzegania.



III. SWIADCZENIA

1. Ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z aktualnie
opłaconą skład ką posiadają ubezpieczenie dodatkowe).

2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.
3. opieka przodowników, przewodników i innych osób

f unkcyj nych organizatorów.
4. Gorące posiłki, ogniska, napoje wg programu.
5. Pamiątkowy, metalowy znaczek imprezy.
6. Potwierdzenie (wklejki) do kajakowych odznak.
7. Możliwość zdobycia Poleskiej odznaki Kajakowej.
8. Pamiątkowy stempel imprezy, poświadczenia książeczek

ToK PTTI(PZK, materiały kĘoznawcze.
9. CeĘfikaty: pobytu na Trojstyku granic PL-UA-BY'

pomiaru stanu wody na Bugu we Włodawie.
10.Transpoń i pomoc w przemieszczaniu się w trakcie rozpo-

czynania i kończenia etapów.
11.7abepieczenie formalnych zgłoszeń i współdziałania

ze Strażą Graniczną wg procedur określonych prawem.
12.Rezerwacja noclegów w okunince nad Jez. Białym.

lV. zGŁoszENlA I WPlsoWE
1.Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny

Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu oddziału PTTK
weWłodawie.

2.Zewzględu na ograniczoną liczbę miejsc obowiąuje re-
zerwacja przy pomocy poczty elektronicznej. Przyjmowa-
nie rezerwacji następować będzie do wyczerpania limitu
miejsc, lecz nie później niż do 20 kwietnia 2021 r. włącznie.

3.W zgłoszeni u na e-mai l : j.tworek4@u pcpocńa. pl
należy podać:
1) lmię inazwisko,
2) Pesel,
3) Adres zamieszkania,
4) Telefon korŃaktowy,
5) E-mail,
6) dni spływu'
7) rezerwację noclegów.

4. Przyjęcie zgłoszeń potwierdzane będzie pocztą elektron.
W razie potrzeby przekazywane będa dodatkowe informacje
w formie komunikatów.

S.lĘsokośó wpisowego na spłym vYynosi:
- 7ozłza każdy dzień spłlruu,
- Ązł dla uczestnikówzwłasnym kaiakiem
_ wpisowe nie obeimuje kosztów noclegów.

6.W pr4ypadku rezygnacji ze spływu na 7 dni pzed jego
rozpoczęciem wpisowe nie podlega anrrotowi.
7.Nie pzewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej

rezerwacji - możliwe jest jedynie zastępstwo.
8.Sposób i termin wpłaty wpisowego podany zostanie

po mailowym potwierdzeniu przgęcia zgłcszenia na splyw.

V. NOCLEGT IWYZYWIENTE

W ramach wpisowego organizatorzy nie pokrywają kosztów
noclegów. Uczestnicy mogą:
- zabezpieczyć noclegi we własnym zakresie,
- zgłosić zapotrzebowanie na noclegi wf az ze zgłoszeniem
na spływ - ośrodek "zacisze'' w okunince nad Jez. Białym
(zarezerwowany prze organizatorów)'
- ZACISZE, Okuninka Xl/10 (www.zacisze.wlodawa.pl
Cena: 40 złlosobonocleg.
W zarezewowanym ośrodku odbędą się podane w prgramie
lub komunikatach zajęcia i świadczenia.
Częściowe wyżywienie (zupa, kawa, herbata) realizowane
będą zgodnie z programem.
Pozostałe posiłki we własnym zakresie.

Vt. PosTANoWIENtA KoŃcoWE
1. Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąó z założonymi

i zapiętymi kamizelkami.
2' lmpreza realizowana będzie nawet w niezbyt komfońo-

wych warunkach pogodowych. W przypadku skrajnie
złych warunków organizatorry zastrzegają sobie prawo
wprowadzania zmian w programie itrasach.

3. Podany w programie harmonogram ma charaKer ramowy
i może ulec zmianom w zależności między innymi od wa-
runków pogodowych' pzeszkód w zekach lub innych
plzy c'zy n n iezależnych od organ izatorów

4. Wszelkie szkody spowodowane pzez uczestnika spływu'
w tym dotyczące uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia
wypożyczonego sprzętu oznacza, że koszty ponosi
powodującyje uczestnik bądź opiekun sprawcy'

5. W prrypadkach rażącego naruszania zasad regulaminu'
spożywania w trakcie splywania alkoholu lub środków
odurzających' nieprzestzegania elementamych zasad
kultury - kierownicttło spływu ma prawo usunięcia
uczestnika zimprezy bez ałvrotu wpisowego i prawa
do świadczeń.

6. lnterpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej
kompetencji kierownictwa spływu.
Komandor spływu i inne osoby funkcyjne zostaną przed-
stawione w miejscu rozpoczęcia imprezy.

Dodatkowe informacje podane zostaną przed spływem
w specjalnym komunikacie przedspływowym.

Relacja filmowa ifotograficzna ze spłytwu w 2013 roku
na stronie www.kryjucz.pl - Polesie. Polecamy obejrzenie
przed wyjazdem.



Vll. TRASY I PRoGRAM SPŁYWU

30 kwiecień 2021 r. (piątek) Włodawka

A. WYTYCZNO - SUCHAWA(18 km)-
- dla początkujących (łatwa)
B. KoŁAczE -ADAMKI (18 km)
- dla zaawansowanych (trudna i uciążliwa od Suchawy)

9'00 - zbiórka w okunince - Ńrodek'Zacisze".
9'00-10'00 - pzewóz na stań (transpoń organizatońw).
Paenry: A. Kołacze' B. Suchawa'
Suchawa: kawa, heńata, złiedzanie kościoła filialnąo.
około 16'-'17. zakończenie wAdamkach lub Suchawie,
ognisko, posibk i powrÓt do okuninki.

1 maj 2021 r. (sobota): Tarasienka. Włodawka
KoL ŻŁoBEK- RÓŻANKA (25 km)
9'00 - zbiórka w okunince przy ośrodku "7acisze",
9'00 - 12'00 -pŻeiazd do Sobiboru' zwiedzanie Muzeum
ByĘo obozu Zagłady' Po alviedzaniu przĄazd na stań.
12,00-17,o0 - sp|]flvTarasienĘ' WłodawĘ i Bugiem zprzelluą
na trasie.
około 17łej zakończenie ebpu,przejazd do okuninki' posibk
około godz. 20-tej ognisko w miejscu zakwaterowania

2 mai 2021 r. (niedziela): Bug. Uherka

HNEZÓW - slEDllszczE (20 km)
9'00 - zbiórka w okunince przy ośrodku "7acisze"'
9'00-10'00 - przewóz na stań (transpoń organizatorów) -
przed stańem ałiedzanie parku z pomnikowym dębem "Bolko"
10'00 - 15'00 spł1ryv Bugiem i Uherką do Siedliszcza.
15'00 - 16'00 -pzĄazd - posibkw miejscu zakwaterowania .

20'00 - pokaz filmów i slajdów kajakowych.

3 mai202'1 r. (poniedziałeh: Bug

WoŁczYNY - TRÓJSTYK - WŁoDAWA - (23 km)
9'00 -zbiórka w okunince prąr ośrodku "Zacisze'
9'00-10'00 - pzewóz uczestników na stań w Wołcrynach.
10'00-12'00 - splyw na odcinku - Wołczyny - Tńjstyk granic'
'l2'00-'13'00 - postój na Trójstyku' kawa, heńata,
'13'00-15'00 - sp|yw na odcinku Tńjstyk - Włodawa'
15'00-15'30 - pzejazd do ośrodka 'Zacisze'' posiłek
i uroczyste zakończenie Xll| WSR'Powitanie Bobrów 2021"

POLESKA ODZNAKA KAJAKOWA
im. Janusza Michalskiego

7arząd oddziału PTTK we Wbdawie ustanowił w 201 1 r.
rąionalną'zł,tiązanązlurystye,znekrajoznaweymi
walorami Polesia' trzystopniową Poleską odznakę Kajakową
im. Janusza Michalskiego.
odznakę mogą zdobywać wszyscy uczestnicy imprez
kajakowych na Polesiu.
Uczestnicy ''Powitania Bobrów 202'|'' Ęda mieli możliwośó
weryfikacji odznaki wg regulaminu.
Piękna ozdnaka stanowió może dodatkową wspaniaĘ pa-
miątkę pobytu na Polesiu.

Na trojstyku granic PL - BY - UA


