XV OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY WOJSKA POLSKIEGO

„MAZURSKA JESIEŃ - 2018”

20-23. września 2018 r.

REGULAMIN
XV OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
„MAZURSKA JESIEŃ 2018”

ORGANIZATOREM SPŁYWU JEST:
 Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”
PRZY WSPARCIU I POMOCY:







Ministerstwa Sportu i Turystyki;
Mazury PTTK Sp. z o.o.;
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie;
3. Flotylli Okrętów;
Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa;
Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK.

CELE IMPREZY:
 popularyzowanie idei aktywnego wypoczynku i czynnego spędzania czasu wolnego
poprzez uprawianie turystyki kajakowej,
 zapoznanie uczestników z walorami turystycznymi Warmii i Mazur jesienią,
 integracja rodzin poprzez uprawianie turystyki kwalifikowanej,
 obcowanie z przyrodą przy dobrej zabawie dla przeciętnie wysportowanego turysty.
TERMIN:
 20-23.09.2018 r. – 4 dni.
BAZA:
STANICA WODNA PTTK UKTA
www. pttkukta.pl
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:






komandor spływu
w-ce komandor ds. programowych
w-ce komandor ds. organizacyjnych
pilot początkowy
pilot końcowy

- Stanisław Janowicz
- Krzysztof Stachowski
- Jerzy Kufel
- Zbigniew Manicz
- Wiesław Ładniak

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
 Zakwaterowanie: Stanica Wodna PTTK w Ukcie (w domkach kempingowych
2-4 - osobowych, w pokojach z łazienkami);
 Wyżywienie: Stanica Wodna PTTK w Ukcie: śniadania i obiadokolacja w ośrodku, suchy
prowiant na trasę w dniach 21-22. września i w dniu 23. września – śniadanie i obiad.
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ETAPY SPŁYWU:
 DZIEŃ 1 - 20. września 2018 r. (czwartek)
Przyjazd uczestników
 DZIEŃ 2 - 21. września 2018 r. (piątek ) – etap I

Zgon – Krutynia (12 km)
 DZIEŃ 3 - 22. września 2018 r. (sobota ) – etap II
Krutynia – Ukta (15 km)
 DZIEŃ 4 - 23. września 2017 r. (niedziela) – etap III
Ukta – Nowy Most (10 km)
KOSZTY UCZESTNICTWA:
 Całkowity koszt uczestnictwa w spływie dla jednej osoby wynosi wraz
z zakwaterowaniem i wyżywieniem 450,00 zł.
UWAGI !
 Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i opłata.
 Ilość kajaków udostępniana przez organizatora ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń i opłata.
 Koszty uczestnictwa i opłata za sprzęt płatne wraz z nadesłaniem Karty Zgłoszenia.
W RAMACH PONIESIONYCH KOSZTÓW ORGANIZATOR ZAPEWNIA NIŻEJ WYMIENIONE
ŚWIADCZENIA:
 znaczek pamiątkowy i materiały krajoznawcze o regionie, książeczkę i wklejkę do
książeczki OT PZK i TOK PTTK oraz możliwość korzystania z oferty kulturalnooświatowej,
 ubezpieczenie NW,
 możliwość potwierdzenia i weryfikacji punktów do odznak kajakowych PTTK i PZK,
 przewóz osób i sprzętu na trasie spływu i zabezpieczenie postoju kajaków między
etapami spływu.
ZGŁOSZENIA:
 Pisemne zgłoszenie (preferowane jest zgłoszenie drogą elektroniczną), wyłącznie na
„Kartach Zgłoszenia” należy przesłać do 15 września 2018 r. wraz z kserokopią dowodu
wpłaty pod adresem:
Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”
wiceprezes – Jerzy Kufel
02-570 WARSZAWA
ul. Myśliborska 24a/17
z dopiskiem: Spływ Kajakowy „MAZURSKA JESIEŃ 2018”
e-mail: lefuk50@wp.pl
WPŁATY DOKONYWAĆ NALEŻY NA KONTO:
Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”
Aleje Niepodległości 141, 02-570 WARSZAWA
Bank Zachodni WBK – 66. Oddział w Warszawie
nr konta: 27 1500 1777 1217 7007 1105 0000
z dopiskiem: Spływ Kajakowy „MAZURSKA JESIEŃ 2018”
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INFORMACJE DODATKOWE:
 Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 15.09.2018 r. pozbawia zwrotu kosztów
uczestnictwa.
 Organizator zawiadomi pisemnie lub telefonicznie o odmowie przyjęcia na spływ z jednoczesnym
zwrotem kosztów (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na spływie).
 Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą zweryfikowania się w sekretariacie
spływu. Do weryfikacji niezbędne są następujące dokumenty:
 dowód osobisty,
 dowód wpłaty wpisowego,
 ewentualna legitymacja posiadających kwalifikacje turystyczno – kajakowe i ratownicze.
 Uczestnicy winni zgłosić się w sekretariacie w bazie spływu w dniu 20.09. 2018 r. do godziny 2000
 XV Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wojska Polskiego „Mazurska Jesień 2018” jest imprezą otwartą,
o charakterze rekreacyjnym.
 Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Potwierdzenie
własnoręcznym podpisem „Karty Zgłoszenia” jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
postanowień niniejszego regulaminu.
 Od uczestników spływu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki
kajakowej.
 Uczestnicy spływu zobowiązani są do:
 przestrzegania postanowień regulaminu oraz podporządkowania się wszystkim
zarządzeniom i poleceniom kierownictwa spływu,
 przestrzegania zasad zachowania obowiązujących na terenie ośrodka – bazy spływu,
 przestrzegania postanowień „Karty Turysty”, przepisów prawa wodnego, zasad ochrony
przyrody i przepisów przeciwpożarowych,
 posiadania apteczki lub podstawowych środków opatrunkowych i przeciwbólowych,
reperaturki oraz niezbędnego wyposażenia osobistego,
 udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy jej potrzebują,
 zabezpieczenia sprzętu pływającego po etapach zgodnie z poleceniami kierownictwa,
 bezwarunkowego zachowania trzeźwości podczas trwania spływu,
 pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika spływu na rzecz
organizatora lub osób trzecich,
 przestrzegania zasad pływania na trasie spływu, a w szczególności:

nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem,

nie wyprzedzania pilota początkowego spływu,

nie pozostawania za pilotem końcowym spływu,

przestrzegania zasady płynięcia w założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym
/kapoku, pasie ratunkowym, kamizelce ratunkowej, kamizelce asekuracyjnej/,
 podporządkowania się poleceniom komandora spływu, pilotów, ratowników.
 Organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania niezbędnych zmian na trasie spływu
oraz w jego programie.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków urazów i szkód
w mieniu powstałych w czasie trwania spływu.
 W przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie spływu lub w miejscu
zakwaterowania, kierownictwo zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika ze spływu.
 Spływ odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu pozostaje w wyłącznych
kompetencjach kierownictwa spływu.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ
1. Stanisław Janowicz – tel. +48 503081415 , e-mail: sjanowicz@gmail.com
2. Jerzy Kufel – tel. +48 60745404, e-mail: lefuk50@wp.pl
3. Krzysztof Stachowski – tel. +48 602510871
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RAMOWY PROGRAM
 DZIEŃ 1 – 20.09.2018 r. (czwartek)
Przyjazd uczestników do Stanicy Wodnej PTTK w Ukcie
– do g. 2000
 DZIEŃ 2 – 21.09.2018 r. (piątek) 1 etap spływu
0900-1000 śniadanie
1100-1630 I etap spływu
1830-1900 obiadokolacja
1900-2300 Biesiada Turystyczna z udziałem zespołu Kapela Jakubowa
 DZIEŃ 3 – 22.09.2018 r. (sobota) 2 etap spływu
0800-0900 śniadanie
1000-1600 II etap spływu
1600-1700 obiadokolacja
1900-2300 Turystyczne Spotkanie,
– Antoni Muracki

koncert

NOHAVICA

PO

POLSKU

 DZIEŃ 4 – 23.09.2018 r. (niedziela) 3 etap spływu
0800-0900 śniadanie
1000-1500 III etap spływu
1600-1630 obiad
1700-1730 zakończenie XV Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Wojska
Polskiego „Mazurska Jesień 2018”;
wyjazd uczestników spływu do miejsc zamieszkania.
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