INFORMACJA O WARUNKACH UCZESTNICTWA
W XLIV OGÓLNOPOLSKIM SPŁYWIE KAJAKOWYM

WDA 2009
Pod Patronatem
Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Grzyba
i Gdańskiej Stoczni “REMONTOWA” S.A.
Impreza z cyklu ”Grand Prix” PZKaj 2009
Spływ wspomagają:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polski Związek Kajakowy – Komisja Turystyki i Rekreacji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Miasta Czarna Woda
Gdańska Stocznia ”REMONTOWA” im. J. Piłsudskiego S.A.
Związki Zawodowe GSR S.A.
XLIV OSK WDA to:
Forma aktywnego spędzania czasu na łonie natury, połączona z wypoczynkiem,
dla szerokiej rzeszy turystów. Trasa spływu jest łatwa nawet dla początkujących
kajakarzy. Poza rywalizacją czysto sportową proponujemy również szereg zabaw i
turniejów, czyli coś dla każdego. Wszystko to wśród pięknej przyrody Borów
Tucholskich na Kociewiu i Kaszubach, których historię i obyczaje postaramy się
przybliżyć uczestnikom spływu.
TERMIN:
XLIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wda 2009
odbędzie się w dniach:
30.04 - 3.05.2009
TRASA:
Lipusz - Czarna Woda - 49 km.
Biwak stacjonarny w Borsku, nad jeziorem Wdzydze na trasie Kościerzyna –
Wiele. Dojazd: GPS 53.96°N, 17.9225°E (53°57’36”N, 17°55’21”E)
PROGRAM SPŁYWU:
29 kwietnia Przyjazd uczestników do Borska i weryfikacja
30 kwietnia Uroczyste otwarcie Spływu, I etap: Lipusz – Wdzydze Kiszewskie
1 maja
Zwiedzanie skansenu, II etap: Wdzydze Kiszewskie – Borsk
2 maja
III etap: Borsk – Wojtal (zwiedzanie Kamiennych Kręgów)
3 maja
Uroczyste zakończenie Spływu., wręczenie nagród,
IV etap: Wojtal – Czarna Woda, zdanie sprzętu, powrót

WARUNKI UCZESTNICTWA
W spływie mogą uczestniczyć wszyscy turyści, którzy ukończyli 18 lat i posiadają
umiejętność pływania. Młodzież poniżej 18 lat dopuszcza się do spływu pod
opieką osób pełnoletnich, za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Uczestnicy
biorą udział w spływie na własnym sprzęcie i na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy na trasie spływu mają obowiązek zabezpieczenia się indywidualnym
sprzętem asekuracyjnym, np. kamizelką wypornościową.
KOSZTY I ŚWIADCZENIA
Koszt uczestnictwa w spływie wynosi 130,- zł od osoby.
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
ubezpieczenie (konieczne dane osobowe, PESEL, adres)
opiekę medyczną
biwak stacjonarny z węzłem sanitarnym w Borsku, nad jeziorem Wdzydze.
Ośrodek „Leśna Przystań u Joli”
posiłki regeneracyjne na mecie etapów
przewóz autokarami na trasie spływu
wklejkę do odznak TOK i OT PZK
pamiątkę spływową
ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków u organizatora, po uprzednim
zamówieniu. Koszt miejsca w kajaku wynosi 40,- zł od osoby i obejmuje
również wynajem kamizelki asekuracyjnej oraz wiosła. Uwaga! Kajaki
należy zamawiać do dnia 21.04.2009. Ilość kajaków ograniczona.
Ośrodek „Leśna Przystań u Joli” dysponuje pewną ilością miejsc
w domkach campingowych (4 łóżka, łazienka), w cenie 200 zł / domek
za cały pobyt. Rezerwacja za pośrednictwem organizatora spływu.
Ilość domków ograniczona.
W ośrodku jest sklep i restauracja.
ZGŁOSZENIA
Na załączonej karcie zgłoszeń, e-mailem: sk.wodniak@wp.pl
lub we wtorki w siedzibie klubu, w godzinach 16.00-18.00, tel: 058 3071180
najpóźniej do 21.04.2009
WPŁATY
Gotówką w siedzibie klubu, albo przelewem lub przekazem pocztowym na konto:
06 1440 1026 0000 0000 0034 7272 tytułem: WDA 2009, nazwiska uczestników,
potwierdzając wpłatę telefonicznie: Marek TUĆ Sławski, tel. 602 898 763
Wpłaty na spływie nie będą przyjmowane.
UWAGA: Zgłoszenie uczestnictwa w spływie po 21.04.2009 nie gwarantuje
otrzymania pełnego zakresu świadczeń.
KOMANDOR SPŁYWU: Ewa Kontrowicz tel: 503 467 880

