ODDZIAŁ PTTK RZESZÓW KOMISJA T.KAJ. * KLUB POL-SURVIVAL PTTK * KSM Diecezji Rzeszowskiej
W tym roku rzeka Warta zaprasza
miłośników
kajakowania
i
początkujących
wodniaków do przeżycia wielkiej przygody. Chcemy
przepłynąć piękny, odcinek Warty od Częstochowy do
Lichenia. Poznać piękno Wyżyn: Krakowsko –
Częstochowskiej, Wieluńskiej i Działoszyńskiego
Przełomu Warty. U końca jej górnego biegu
wpłyniemy w kanał Warta – Gopło, by przez piękne
jeziorka dotrzeć do Sanktuarium Matki Bożej
Licheńskiej.

ZAPRASZAMY!
18/19.07
– o godz. 0.00 spotkanie w
Rzeszowie na parkingu przy ROSIRze od ul.
Pułaskiego.

19-29.07.2019r.
DIECEZJALNY
MŁODZIEŻOWY
SPŁYW KAJAKOWY
Turnus pielgrzymkowy

Rzeka Warta
Jasna Góra – Licheń Stary

Godz. 6.00 Msza św. na Jasnej Górze w kaplicy
cudownego obrazu.
Przejazd nad rzekę. Rozpoczęcie spływu
29.07 Ostatni etap spływu, dopływamy do Lichenia
zakończenie i pożegnania. Powrót do Rzeszowa.
Za przepłynięcie trasy uczestnicy otrzymują potwierdzenie
do odznaki TOK i PZK. Uczestnicy płyną na własnych
kajakach lub wypożyczonych przez organizatorów.

EKWIPUNEK:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

własne namioty, śpiwory i karimaty,
komplet przeciwdeszczowy,
latarka, apteczka,
obuwie na przenoski i brodzenie po wodzie,
worki wodoszczelne na podręczny bagaż,
członkowie PTTK – ważne legitymacje,
menażka lub miseczka i sztućce (ostry nóż), kubek
instrumenty muzyczne i śpiewniki,
książeczki TOK

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
❖
❖
❖
❖
❖

kajaki 2 osobowe plastiki (dla chętnych),
miejsca pod biwaki,
obsługę przodownicko-przewodnicką,
zwiedzanie na trasie
ubezpieczenie NNW dla członków PTTK.

UWAGA: osoby nienależące do PTTK, na tę
imprezę ubezpieczają się we własnym zakresie.
ZGŁOSZENIA:

Wpisowe:
400 zł – członkowie PTTK z 2 – letnim stażem
460 zł – członkowie PTTK
550 zł – sympatycy
do dnia 10.07.2019 przyjmują:
• Oddział PTTK Rzeszów, 35-064 ul. Matejki 2
lub na konto: PTTK Oddział w Rzeszowie PEKAO S.A. II
O/Rzeszów 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 z
zaznaczeniem „ SPŁYW Wartą”
• KLUB POL-SURVIVAL PTTK
w czasie środowych spotkań od 17-19-tej.
e-mail: pspttk@poczta.onet.pl

Spływ dofinansowany ze środków Oddziału
PTTK w Rzeszowie
Zapraszamy do grona członków PTTK (potrzebne 2
zdjęcia + opłata za legitymację i członkostwo).
Będzie można założyć na spływie.

UWAGA:
Spływowiczów obowiązują „warunki uczestnictwa”
w imprezach organizowanych przez PTTK
Rzeszów,
zamieszczonych
na
stronie
www.pttkrzeszow.pl

WYŻYWIENIE we własnym zakresie, lub starym
wodniackim zwyczajem wspólnie gotujemy na
ognisku ale do wspólnego wyżywienia
organizujemy dodatkową składkę na produkty.
Szczegółowe informacje:

Komandor – x. Przemysław Dudek tel. 606-910-523

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

