ODDZIAŁ PTTK RZESZÓW KOMISJA T.KAJ. * KLUB POL-SURVIVAL PTTK * KT PTTK "ZŁOTA RYBKA"
W tym roku chcemy odkryć środkowy odcinek rzeki
GAUJI od Gaujeny, przez granicę z Estonią do
Cēsis (Kieś). Rzeka płynie terenami zalesionymi. Na
brzegach piaszczyste plaże i inflanckie zamki.
W drodze powrotnej planujemy zwiedzanie zabytków
RYGI (do trzech razy sztuka :).
PROGRAM:

TURYSTYCZNY SPŁYW
KAJAKOWY NA ŁOTWIE
06.07-15.07.2019 r.
Rzeka: GAUJA środkowa

06.07.2019
spotkanie
uczestników
spływu
w Augustowie na Campingu PTTK ul. Nadrzeczna 70 A.
Biwak + parkowanie. Dojazdy we własnym zakresie.
(możliwość przyjazdu z Rzeszowa autokarem, który
zabiera uczestników spływu Czarną Hańczą - koszt 50
zł).
07.07.2019 – o godz. 9:00 wyjazd autokarem na Łotwę
do Gaujeny – biwak.
08-13.07.2019 – płyniemy z Gaujeny do Cēsis 170 km.
14.07.2019 – zwiedzanie Rygi i dojazd do Augustowa w
późnych godzinach wieczornych. Możliwość biwakowania
lub powroty.
Bagaże zabezpieczone w worki wodoszczelne
przewozimy
w
bagażówce
(BRONEK),
ale
w nieprzewidzianych
okolicznościach
istnieje
ewentualność przewożenia bagażu w kajakach! Uwaga:
Spływ ma charakter eksploracyjny. Od uczestników
wymagane są umiejętności w pływaniu kajakiem na
rzekach o charakterze nizinnym, płynących przez
kompleksy leśne, oraz stan zdrowia umożliwiający udział
w spływie!

EKWIPUNEK:
 własne namioty, śpiwory i karimaty,
 komplet przeciwdeszczowy,
 odzież na pogodę i niepogodę,
 pojemniki na wodę, latarki, apteczka,
 obuwie na przenoski i brodzenie po wodzie,
 worki wodoszczelne na podręczny bagaż,
 ważny paszport lub dowód osobisty,
 żywność na czas spływu (tereny odludne),
 sprzęt do gotowania (butle, naczynia, kociołki),
 członkowie PTTK – ważne legitymacje,

 książeczki TOK - PZKaj.
 waluta - Euro na własne wydatki
Dodatkowe informacje:
Komandor: x Grzegorz ZŁOTEK tel. 502930-083
Zygmunt SOLARSKI tel. 607-995-393

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
 dojazd autokarem i powrót Augustów-Łotwa,
 kajaki 2 osobowe plastiki z osprzętem
 miejsca pod biwaki,
 obsługa przodownicko-przewodnicka,
 zwiedzanie na trasie,
 weryfikacje odznak kajakowych,
 ubezpieczenie NNW dla członków PTTK.
UWAGA: osoby nienależące do PTTK obowiązkowo
ubezpieczają się we własnym zakresie!!!
ZGŁOSZENIA wraz z WPISOWYM
w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2019
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
WPISOWE:
600 zł – członkowie Klubu lub Koła z 2 letnim stażem
680 zł – pozostali członkowie PTTK
780 zł – sympatycy
Wpłacamy na konto z zaznaczeniem
„SPŁYW NA ŁOTWIE”
PTTK Oddział w Rzeszowie PEKAO S.A. II o/ Rzeszów

90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
Dodatkowo po 160 zł za miejsce w kajaku+ 50 Euro
regulujemy w czasie spływu. Zapraszamy do grona
członków PTTK (potrzebne 2 zdjęcia). To się opłaca.
UWAGA: Spływowiczów obowiązują „warunki
uczestnictwa” w imprezach organizowanych przez
PTTK
Rzeszów,
zamieszczonych
na stronie
www.pttkrzeszow.pl

NASZA STRONA INTERNETOWA www.ps.pttk.rzeszow.pl, email: pspttk@poczta.onet.pl

ODDZIAŁ PTTK RZESZÓW KOMISJA T.KAJ. * KLUB POL-SURVIVAL PTTK * KT PTTK "ZŁOTA RYBKA"
Do spotkania na szlakach wodnych!!!
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