ODDZIAŁ PTTK RZESZÓW KOMISJA T.KAJ. * KLUB POL-SURVIVAL PTTK * KSM DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
W tym roku Jezioro Wigry, jak i rzeka
Czarna Hańcza zapraszają, tak starych
wilków wodnych, jak i początkujących
wodniaków do przeżycia tygodniowej
wielkiej przygody na kajakach.

OGÓLNOPOLSKI
MŁODZIEŻOWO – RODZINNY
SPŁYW KAJAKOWY
REKOLEKCJE NA KAJAKU

30.06-07.07.2019 r.

Jezioro Wigry ,
Czarna Hańcza,
Kanał Augustowski
Pod hasłem:
"Spływamy z Bogiem"

PROGRAM:
30.07.2019 r. – o godz. 9.00 wyjazd autokarem
z parkingu ROSiR w Rzeszowie (ul. Pułaskiego)
do miejscowości Gawrych Ruda nad Jeziorem
Wigry. Biwak namiotowy.
01.07.2019 r. – o godz. 10.00 start na trasę
Gawrych Ruda - Stary Folwark - Wysoki Most Frącki - Rygol - Sucha Rzeczka - Augustów Port.
06.07.2019 r. – o godzinie 16:00 uroczyste
zakończenie spływu, ognisko, biwak (wspólny
z uczestnikami spływu na Łotwie).
07.07.2019 r. – o godz. 9:00 wyjazd autokarem
do Rzeszowa.
Uwaga: uczestnicy płyną na kajakch
wypożyczonych przez organizatorów.
Codziennie spotykamy się na Mszy św. i przy
ognisku. Za przepłynięcie trasy uczestnicy
otrzymają potwierdzenie 98 km do odznaki
TOK i PZK.
Uczestników spływu kajakowego obowiązują
„warunki
uczestnictwa”
w imprezach
organizowanych przez PTTK Rzeszów,
zamieszczonych na stronie www.pttk.rzeszow.pl
EKWIPUNEK:
❖ własne namioty, śpiwory i karimaty,
❖ komplet przeciwdeszczowy,
❖ pojemniki na wodę, latarki, apteczka,
❖ obuwie na przenoski i brodzenie po wodzie,
❖ worki wodoszczelne na podręczny bagaż,
❖ członkowie PTTK – ważne legitymacje,
❖ sprzęt do gotowania (butle, naczynia, kociołki),
❖ instrumenty muzyczne i śpiewniki,
❖ książeczki TOK.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
➢ dojazd autokarem i powrót do Rzeszowa,
➢ kajaki 2 osobowe plastiki
➢ miejsca pod biwaki,
➢ obsługę przodownicko-przewodnicką,
➢ zwiedzanie na trasie,
➢ weryfikacje odznak kajakowych,
➢ ubezpieczenie NNW dla członków PTTK.
UWAGA: osoby nienależące do PTTK, na ten
spływ obowiązkowo ubezpieczają się we
własnym zakresie.
ZGŁOSZENIA wraz z WPISOWYM
w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2019
z podaniem adresu i nr PESEL przyjmuje:
Oddział PTTK Rzeszów, 35-064 ul. Matejki 2
oraz
KLUB POL-SURVIVAL PTTK
w czasie środowych spotkań od 17-19-tej.
e-mail: pspttk@poczta.onet.pl
Dodatkowe informacje:
Komandor: ks. Grzegorz ZŁOTEK
tel. 502930-083
Zygmunt SOLARSKI tel. 607-995-393
WPISOWE:
440 zł – członkowie Klubu Pol-Survival i KSM
490 zł – członkowie PTTK
550 zł – sympatycy
Spływ dofinansowany ze środków Oddziału
PTTK Rzeszów.
Wpłacamy na konto z zaznaczeniem
„SPŁYW J. WIGRY - CZARNA HAŃCZA”:
PTTK Oddział w Rzeszowie PEKAO S.A.
II O/Rzeszów
90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
Zapraszamy do grona członków PTTK
(potrzebne 2 zdjęcia). To się opłaca!

NASZA STRONA INTERNETOWA www.ps.pttk.rzeszow.pl

