ODDZIAŁ PTTK RZESZÓW KOMISJA T.KAJ. * KLUB POL-SURVIVAL
W tym roku zapraszamy na przeżycie wielkiej
przygody na kajakach na rzece Lubaczówce. Spore
utrudnienia w postaci powalonych drzew oraz niski
stan wody czynią rzekę nie łatwą do przeprawy.
PROGRAM:
06.09(piątek) – o godz.7.00 wyjazd autokarem z
parkingu obok CH Nowy Świat ul. Krakowska
do Lubaczowa. Rozpoczęcie spływu o 9.30
08.09 (niedziela) zakończenie spływu w Radawie.
Powrót do Rzeszowa autokarem ok. 19.30.
UWAGA: wieczorem ognisko oraz przyjęcie
początkujących kajakarzy w poczet
„Bractwa Wodniackiego”.

OGÓLNOPOLSKI
MŁODZIEŻOWO-RODZINNY
SPŁYW KAJAKOWY

Lubaczówką
Lubaczów-Radawa

06-08.09.2019 r.

Za
przepłynięcie
trasy
uczestnicy
otrzymują
potwierdzenie do odznaki TOK i PZK.
Uczestnicy płyną na własnych kajakach lub
wypożyczonych od organizatorów.
Młodzi do 16 lat, za pisemną zgodą rodziców.

EKWIPUNEK:
własne namioty, śpiwory i karimaty,
komplet przeciwdeszczowy,
pojemniki na wodę, latarka, apteczka,
obuwie na przenoski i brodzenie po wodzie,
worki wodoszczelne na podręczny bagaż,
członkowie PTTK – ważne legitymacje,
sprzęt do gotowania (butle, naczynia).
instrumenty muzyczne i śpiewniki,
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❖ linka do kajaka
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kajaki 2 osobowe plastiki (dla chętnych),
miejsca pod biwaki,
obsługę przodownicko-przewodnicką,
zwiedzanie na trasie,
weryfikacje odznak kajakowych,
transport bagaży
ubezpieczenie NNW dla członków PTTK.

UWAGA: osoby nienależące do PTTK, na tę
imprezę ubezpieczają się we własnym zakresie.
ZGŁOSZENIA wraz z WPISOWYM:
50 zł – członkowie PTTK z 2 – letnim stażem
60 zł – pozostali członkowie PTTK i KSM
100 zł – sympatycy
ZAPISY do dnia 21.08.2019 r. 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 LUBACZÓWKĄ”
tel. 17-8536755
• KLUB POL-SURVIVAL PTTK
w czasie środowych spotkań od 17-19-tej.
e-mail: pspttk@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje:
Zygmunt SOLARSKI Tel. : 607-995-393
Dodatkowo po 60 zł. za miejsce w kajaku,
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.pttk.rzeszow.pl

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

