KOMISJA TURYSTYKI W RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH
POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK w WAŁCZU

XVI SPŁYW KAJAKOWY SŁUŻB
MUNDUROWYCH
RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH
15 – 18.06.2017 r.
REGULAMIN – PROGRAM

REGULAMIN – PROGRAM
I.







II.

Cele spływu:
integracja środowiska służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych oraz innych służb
mundurowych,
poznanie piękna przyrody województwa wielkopolskiego,
popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej,
doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki wodnej,
podnoszenie sprawności fizycznej,
rekreacja i czynny wypoczynek.

Organizator: Komisja Turystyki w Resorcie Spraw Wewnętrznych.
Wykonawca: Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu
78-600 Wałcz, ul. Mazowiecka 2
tel. 601 337 954; e-mail: manicz@poczta.onet.pl
Komandor: Zbigniew MANICZ.
Baza spływu: Pensjonat p. Zbigniewa Sosnowskiego, Ptusza 1 (pow. złotowski).

III.
IV.

V.

Termin spływu: 15– 18.06.2017r.
Trasa spływu (rzeka Gwda): Grudna – Krępsko ( ok. 36 km).
 16.06.2017r. (1dzień): Grudna – Ptusza – ok. 21 km,
 17.06.2017r. (2 dzień): Ptusza – Krępsko – ok. 15 km.
Harmonogram spływu:

1 dzień: 15.06.2017 r. - czwartek
 do godz. 19.00 - przyjazd do miejscowości Ptusza, Pensjonat p. Zbigniewa Sosnowskiego, Ptusza 1,
 godz. 19.00 - Rozpoczęcie Spływu, omówienie spraw organizacyjnych, ognisko/grill (kiełbaski lub
mięso na grilla we własnym zakresie).
2 dzień: 16.06.2017r. - piątek
 09.00 – 09.30 – zbiórka na polu namiotowym, przejazd do Grudnej,
 09.30 – 09.45 – omówienie warunków bezpieczeństwa, pobranie sprzętu pływającego,
 10.00 – 15.00 – spływ rzeką Gwdą na odcinku Grudna – Ptusza,
 około godz. 16.00 – obiadokolacja,
 17.00 – 19.00 – gry sportowe,
 20.00 – 23.00 – ognisko/grill (kiełbaski lub mięso na grilla we własnym zakresie).
3 dzień : 17.06.2017r. – sobota
 9.00 - zbiórka na polu namiotowym,
 09.30 – 09.45 – pobranie sprzętu pływającego,
 9.45 – 15.00 - spływ rzeką Gwdą na odcinku Ptusza –Krępsko,

 15.30 – 17.30 - przejazd do Ptuszy,
 17.30 - obiadokolacja,
 19.00 – 23.00 - Zakończenie Spływu, ognisko/grill z kiełbaskami (kiełbaskę na ognisko zapewnia
wykonawca spływu).
4 dzień : 18.06.2017r. – niedziela
 śniadanie (we własnym zakresie),
 wyjazd do domu.

VI.

Warunki uczestnictwa w spływie oraz zgłoszenia.
1. W spływie mogą brać udział funkcjonariusze, emeryci, pracownicy resortu spraw wewnętrznych
i członkowie ich rodzin. Dopuszcza się udział przedstawicieli innych służb mundurowych.
2. Ważne! Wykonawca Spływu nie zabezpiecza fotelików dla dzieci w czasie przewozu
uczestników Spływu.
3. Po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego należy wpłacić należność na podane konto wykonawcy
spływu.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w spływie dokonywać tylko do Komandora Spływu Zbigniewa Manicza.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w spływie następuje drogą elektroniczną lub pisemną poprzez wypełnienie
i przesłanie pocztą karty zgłoszenia wraz z dołączoną kopią wpłaty wpisowego.
6. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres, PESEL, miejsce
pracy (wzór na karcie zgłoszenia) i nr kontaktowy telefonu, ewentualnie adres e-mail na adres
mailowy: manicz@poczta.onet.pl.
7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 13 maja 2017 r.
8. W razie rezygnacji z udziału w spływie po 13 maja 2017r. opłaty nie będą zwracane.

VII. Koszty .
1. Koszt uczestnictwa w spływie:
Pensjonat:
a). Parter:
- 2 pokoje 3-osobowe bez łazienki - 270 zł/os,
- 1 pokój 5-osobowy bez łazienki –
270 zł/os,
b). Piętro:
- 3 pokoje 2-osobowe bez łazienki - 270 zł/os,
- 2 pokoje 2-osobowe z łazienką 300 zł/os,
- 1pokój 3-osobowy bez łazienki 270 zł/os,
- 1 pokój 3-osobowy z łazienką 300 zł/os,
- 2 pokoje 4-osobowe bez łazienki - 270 zł/os.
c) pokój w budynku obok Pensjonatu 4 łóżka – 270 zł/os,
d) pole namiotowe (własny sprzęt biwakowy) – 220 zł/os,
e) własna przyczepa kempingowa – 230 zł/os.
1. Osoby przyjeżdżające wcześniej tj. w środę 14.06.2017r. zobowiązane są poinformować o tym
fakcie wykonawcę Spływu oraz po przyjeździe uiścić dodatkową opłatę za nocleg.
2. Osoby przyjeżdżające w dniu 15.06.2017r. nie dopłacają żadnej kwoty.
3. Należności należy wpłacać do dnia 13 maja 2017 r. na konto:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/w Wałczu
64 8944 0003 4200 7243 2000 0010

VIII. Dodatkowe informacje.
1. Do dyspozycji uczestników Spływu: lodówka do przechowania żywności na korytarzu oraz
możliwość zamówienia dodatkowych posiłków na kuchni.
2. Jest możliwość podłączenia przyczepy kempingowej (obowiązkowy własny przedłużacz).
3. Wykonawca spływu zapewnia: kajaki, kamizelki asekuracyjne, transport kajaków i osób, codziennie
obiad, opiekę przez komandora spływu i ratownika, opał na ogniska, pamiątkowy znaczek, wklejki
do książeczek kajakowych.
4. Pozostałe posiłki ( kolacja w czwartek i piątek oraz śniadania w pozostałe dni) uczestnicy zapewniają
we własnym zakresie.
5. Uczestnicy korzystający z pola namiotowego we własnym zakresie zabezpieczają namioty i sprzęt
biwakowy.
6. Kontakt z Koordynatorem ds. Turystyki Kajakowej Komisji Turystyki w Resorcie Spraw
Wewnętrznych – Wojciech Zawadzki, tel. kom. 600 737 789, adres mailowy: zawoj1@op.pl
7. Najbliższy sklep – po drugiej stronie drogi.
IX. Postanowienia końcowe.
1. W czasie trwania spływu uczestnicy winni przestrzegać praw i zasad obowiązujących na wodach
oraz postanowień organizatora.
2. Członkowie PTTK nie muszą się dodatkowo ubezpieczać. Pozostali uczestnicy biorą udział
w spływie na własną odpowiedzialność. Sami ubezpieczają się od NNW. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby pełnoletnie.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez
uczestnika w czasie trwania spływu.
4. Uczestnicy pokrywają koszty wszelkich strat materialnych spowodowanych na rzecz organizatora,
wykonawcy Spływu lub osób trzecich.
5. Spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Spożywanie alkoholu przed zejściem na wodę i w czasie płynięcia jest zabronione. Uczestnicy
nieprzestrzegający postanowień warunków bezpieczeństwa mogą być niedopuszczeni do udziału
w Spływie bez prawa rekompensat.

WAŻNE!
Kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki pogodowe może zmienić,
skrócić a nawet odwołać poszczególne etapy spływu bez prawa rekompensat dla uczestników.

KARTA ZGŁOSZENIA
(można podać więcej uczestników)

Miejsce pracy lub nazwa Koła, Klubu PTTK (np. KWP Gdańsk, CSSG Kętrzyn, MON Słupsk, SW lub
emeryt Policji, SG, MON, SW lub inne):

L.p.

Imię i nazwisko

1
2
3
4
5
Telefon kontaktowy, e-mail:

Adres

PESEL

Przewidywany
przyjazd do bazy
Spływu

