Zasady organizacyjno-programowe
V Międzynarodowego Spływu Kajakowego
Wrocław-Głogów w dniach 10-15 sierpnia 2010 r.
pod
patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego
i hasłem
„Odra - Oś Dolnego Śląska”

Trasa:
Wrocław /ul. Rędzińska/ - Głogów /Most Tolerancji/ 131 km.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Start Wrocław, slip za DPS, ul. Rędzińska – Wały k. Brzegu Dolnego
Wały – Lubiąż
Lubiąż – Ścinawa
Ścinawa – Chobienia
Chobienia – Wietszyce
Wietszyce – Głogów (LOK)

Organizatorzy:
− Wrocławski Integracyjny Klub Kajakowy Osób Niepełnosprawnych KAPOK , Bohdan
Krakowski – kier. spływu
− Stowarzyszenie „Drzwi do Europy”
− Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne RESURS
− Stowarzyszenie „Kolory Nadziei” przy MCUS
− Wydawnictwo „ESD-EUROSYSTEM”

Patroni:
− Marszałek Województwa Dolnośląskiego
− Radio Wrocław

Cele imprezy:
− popularyzacja spływów kajakowych Środkową Odrą,
− rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz seniorów,
− ułatwienie nawiązywania przyjacielskich kontaktów wodniakom różnych narodowości
głównie Czechom, Niemcom i Polakom,
− uświadomienie społeczeństwu atrakcyjności zdrowej rekreacji,
− popularyzacja piękna doliny nadodrzańskiej z jej unikalnymi zabytkami.

Podstawowe warunki uczestnictwa:
− własny sprzęt biwakowy transportowany autem, a bagaż podręczny, w tym wyposażenie
osobiste, w kajaku,
− odpowiednia kondycja umożliwiająca przepłynięcie wszystkich etapów bez względu na
warunki pogodowe,
− wskazana umiejętność pływania,
− organizator ubezpiecza uczestników od NNW, natomiast nie odpowiada za ewentualne
szkody uczestnika dotyczące mienia i zdrowia,
− w zgłoszeniu-ankiecie należy podać datę urodzenia, PESEL, nr dowodu tożsamości, adres
zamieszkania i telefon oraz określić stan zdrowia i rodzaj niepełnosprawności,
− wycofanie się ze spływu zgłoszone do dnia 07.08.2010 r. spowoduje potrącenie 1/3
wpisowego, zaś po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi,
− organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretowania regulaminu.

Organizator zabezpiecza:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kajaki 2-osobowe, wiosła, kamizelki asekuracyjne, pola biwakowe,
nadzór ratowników,
prycze pod dachem (odpłatnie),
prysznice (nie zawsze z ciepłą wodą),
wodę spożywczą i energię elektryczną,
czajniki bezprzewodowe (wrzątek rano i wieczorem),
posiłki (obiado-kolację na biwaku) i uroczysty obiad na zakończenie spływu,
butelkę wody źródlanej na kajak (codziennie),
spacery nornic walking w Ścinawie,
opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną,
ubezpieczenie NNW,
koszulkę okolicznościową (tshirt),
dyplom uczestnictwa,
przewodnik turystyczny po trasie spływu (odpłatnie 50%),
parking zamknięty niestrzeżony we Wrocławiu,
przewóz 1 szt. Bagażu (wymiary do 1x0,5 m) samochodem gospodarczym między
biwakami.

Zgłoszenia wstępne:
− Spółdzielnia „RESURS” Wrocław, ul. Wita Stwosza 16, II ptr. pok. nr 30, w poniedziałki
godz. 12-14.00 – B. Krakowski, tel. 71 344-70-91 (92) lub tel. kom. 668-254-111
− Barbara Tyralska tel. 71 711-72-53 lub 663-034-940

Każdy uczestnik ma prawo do:
− opieki medycznej na trasie spływu,
− gorącego posiłku w miejscach etapowych (obiado-kolacja, z własnym zestawem do
konsumpcji)
− uczestniczenia we wszystkich imprezach towarzyszących spływowi,
− pamiątek spływowych.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do:
− przestrzegania regulaminu rozporządzeń doraźnych kierownictwa spływu,
− uczestniczenia w odprawach organizowanych przez kierownictwo po zakończeniu etapu.

Przepisy porządkowe:
− kajaki płyną w szyku zwartym, na czele komandor, na końcu „czerwona latarnia” –
ratownik,
− na wodzie obowiązuje zakaz picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci,
− w godz. 23.00-6.00 na polu namiotowym obowiązuje cisza nocna,
− nieprzestrzeganie powyższych przepisów może skutkować wykluczeniem uczestnika ze
spływu,
− uczestnicy odpowiadają za szkody wyrządzone innym osobom,
− w przypadku zaistnienia zagrożeń dla zdrowia uczestników, komandor spływu zastrzega
sobie prawo do zmiany programu (skrócenie lub rozwiązanie spływu),
− przy wykluczeniu ze spływu lub zmianie programu nie przysługuje zwrot wpisowego ani
żadne inne świadczenie’
− nie będą wówczas rozpatrywane żadne roszczenia o odszkodowanie,
− uczestnik mający dolegliwości niebezpieczne dla zdrowia, a także uciążliwe dla innych
uczestników, winien uprzedzić o tym kierownika spływu.

Więcej informacji:
Bohdan Krakowski – kierownik spływu tel. 668-254-111
Janusz Herman – prezes WIKON „KAPOK” tel. 71-796-32-46
Barbara Tyralska – sekretarz, skarbnik spływu, tel. 71 711-72-53; 663-034-940

Załączniki:
1. regulamin spływu
2. harmonogram spływu
3. deklaracja uczestnictwa

Komandor spływu

R. Wójcik

Kier. Spływu

B. Krakowski

