Klub Pol-Survival PTTK Rzeszów, ul Matejki 2 Nasza strona internetowa-www.ps.rzeszow.pttk.pl
PROGRAM:

ZGŁOSZENIA i WPISOWE do dnia
07.06.2019 (piątek) przyjmują:



21-23.06.2019



21.06 (piątek) – zbiórka na parkingu obok
CH Nowy Świat o godz. 6.15. O godz. 6.30
wyjazd do Motkowic.
Rozpoczęcie spływu ok. godz. 10.30.
23.06 (niedziela) – zakończenie spływu
w Nowym Korczynie.
Powrót do Rzeszowa ok. godz.20.00-21.00

Za przepłynięcie trasy uczestnicy otrzymają
potwierdzenie 68 km do Odznaki TOK i PZK.

EKWIPUNEK:





Spływ kajakowy




„Bliźniacy”




Motkowice- Nowy Korczyn

rzeka Nida
Szlak Nidy to piękny szlak wypoczynkowy,
nieuciążliwy i malowniczy. Piaszczyste dno,
przezroczysta i ciepła woda zachęcają
do kąpieli. Trudności na szlaku mogą
sprawić - nie licząc sztucznych progów występujące co pewien czas nieznaczne
bystrza i przemiały oraz zatopione pnie
drzew i samotne głazy. Na naszej trasie
mijać będziemy m. in. Pińczów, Chroberz
i Wiślicę. Niektóre wzgórza kryją odkrywki
wapieni
ze
skamieniałościami
i skrystalizowanego gipsu.






namiot, śpiwór i karimata
komplet przeciwdeszczowy,
odzież na pogodę i niepogodę,
butla turystyczna z palnikiem
i menażka,
pojemnik na wodę, latarka, apteczka,
obuwie do brodzenia po wodzie
i na przenoski
wodoszczelne worki na bagaż podręczny
ważna legitymacja PTTK (podstawa
ubezpieczenia)
książeczki do odznaki TOK
koniecznie linka do kajaka (5m)
saperka
wskazane instrumenty muzyczne

Zapewniamy transport bagażu. Prosimy o rozsądne
i kompaktowe pakowanie :-)

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
kajaki 2 osobowe, wiosła, kapoki
miejsca pod biwaki
obsługa przodownicko-instruktorska,
transport bagażu
transport do/z miejsca rozpoczęcia
i zakończenia spływu
 weryfikacja odznak kajakowych
 wklejka i plakietka






Oddział PTTK Rzeszów
ul. Matejki 2, tel. 17 8536755

Jowita Dziwisz tel. 600 041 090
e-mail: jowita.dziwisz@op.pl,
Konto do przelewów:
Oddział PTTK Rzeszów
Nr 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
z podaniem w tytule: „Bliźniacy 2019“
Ważne! Na konto wpłacamy tylko wpisowe!
Resztę dopłacamy w Oddziale lub na
miejscu.

WPISOWE (do dnia 07.06.2019): 100 zł
Dodatkowo za miejsce w kajaku
90 zł – członkowie Klubu Pol-Survival PTTK
z 2-letnim stażem i opłaconą składką,
dzieci i młodzież do 19 roku życia
105 zł – pozostali członkowie PTTK
130 zł – pozostali uczestnicy (osoby
te obowiązkowo ubezpieczają się we
własnym zakresie)
Liczba miejsc ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń! Niewpłacenie wpisowego
w podanym terminie skutkuje skreśleniem
z listy.
Spotkanie organizacyjne w klubie w środę
19.06.2019 o godz. 18.00. Zapraszamy!
Zapraszamy do grona członków PTTK (potrzebne 2 zdjęcia)

nasza strona: www.ps.pttk.rzeszow.pl

