POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie
KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ
„CIERNIK”

CENTRALNY SPŁYW KAJAKOWY PTTK

LUBLIN’17
11 - 15 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN

„CENTRALNY SPŁYW KAJAKOWY PTTK LUBLIN ‘17”
JEST DOFINANSOWANY PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PTTK
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I. Cele Spływu;
1. Promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych walorów miast
nad rzeką Bystrzycą i Wieprzem.
2. Poznanie historii 700 - letniego Miasta Lublin.
3. Propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku.
4. Wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk kajakowych kraju.
5. Propagowanie szlaków kajakowych Lublina i okolic.

II. Organizator Centralnego Spływu:





Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie,
Klub Turystyki Kajakowej „CIERNIK”,
Klub Organizatorów Turystyki,
SKKT –„ŁAZIK”,

III. Partnerzy Centralnego Spływu Kajakowego PTTK:









Zarząd Główny PTTK w Warszawie,
Urząd Miasta Lublin,
Urząd Gminy Wólka,
Urząd Gminy Spiczyn,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej
i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II” w Lublinie,
Dom Zakonny Księży Sercanów w Pliszczynie,
Przedsiębiorstwo „KanoKajaki” w Bystrzejowicach,
REGATTA-POLSKA Sp. z o.o

IV. Termin i miejsce Spływu;
11-15 sierpnia 2017 r., Lublin, rzeki Bystrzyca i Wieprz od miejscowości Osmolice
przez Lublin, Jakubowice Murowane do Zawieprzyc.
Uczestnicy spływu będą przyjmowani od godz. 18.00 do 21.00 dnia 11.08.2017 r. na terenie
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo
Słyszącej im. Jana Pawła II” w Lublinie ul. L. Herc 4. (wjazd od ul. Droga Męczenników
Majdanka).

V. Kierownictwo spływu:
Komandor

Czesław Cheliński (tel. 609 697 880).

Wicekomandor
i pilot początkowy:

Stanisław Pasicki

Sekretariat:

Radosław Skuła
Elżbieta Choina
Alicja Steciuk

Logistyka:

Zdzisław Rydz (tel. 509 498 694)
Beata Maciejewska – Musur

Kwatermistrz:

Janusz Ożóg
Adam Krzysiek

Pilot końcowy:

Ludwik Jóźwiak
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VI. Koszty;
Wpisowe: 180,00 zł.
VII. Świadczenia w ramach wpisowego:










Opieka i pomoc przodowników turystyki kajakowej i ratowników na trasie spływu.
Pole namiotowe.
Gorący posiłek po etapie spływu (12,13,14 sierpnia 2017 r.).
Pamiątki spływowe.
Transport sprzętu biwakowego i uczestników na poszczególne etapy spływu.
„Wieczór Bosmański” z ogniskiem.
Zwiedzanie Lublina z przewodnikiem.
Materiały krajoznawcze.
Ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką posiadają
ubezpieczenie dodatkowe).

VIII. Zakwaterowanie;








Baza noclegowa dnia 11/12 i 12/13.08.2017 r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła
II w Lublinie, ul. Lucyny Herc 4 – na przygotowanym polu namiotowym - teren boiska
szkolnego.
Baza noclegowa dnia 13/14.08.2017 r. Pliszczyn, teren Ośrodka Rekolekcyjnego Księży
Sercan. (Istnieje możliwość noclegu w pokojach za dodatkową opłatą, ilość miejsc
ograniczona - kontakt tel. 81 751 00 84; 81 751 00 54, e-mail: pliszczyn.scj@scj.pl).
Baza noclegowa dnia 14/15.08.2017 r. Zawieprzyce - teren pod namioty, (pokoje
w schronisku młodzieżowym za dodatkową opłatą po uprzednim zgłoszeniu, ilość miejsc
ograniczona - sekretariat szkoły tel./faks 81 75 77 012, e-mail: spzawieprzyce@vp.pl )
Sprzęt biwakowy własny.

IX. Wyżywienie: we własnym zakresie (śniadanie i kolacje).
X. Sprzęt pływający: – odpłatnie:
- kajaki dwuosobowe z wyposażeniem - odpłatność za 1 miejsce w kajaku za 4 dni pływania 80 zł.
- cena transportu prywatnego kajaka wynosi 10,- zł dziennie.

XI. Warunki uczestnictwa w Spływie:
1. Zapisy na spływ przyjmowane są do dnia 22 lipca 2017 r. po wypełnieniu i przesłaniu karty
zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto Oddziału Miejskiego PTTK Lublin
PEKAO S.A. III O/Lublin 38 1240 2382 1111 0000 3895 8430
z dopiskiem „Spływ 2017 Lublin”.
Regulamin i Karta zgłoszeń do pobrania na stronie O/M PTTK Lublin.www.lublin.pttk.pl.
Warunkiem przyjęcia na spływ jest nadesłanie karty zgłoszeń na adres e – mail:
splyw2017.lublin.pttk@wp.pl
2. W spływie mogą uczestniczyć członkowie PTTK oraz osoby niezrzeszone.
3. Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń.
4. Ilość miejsc ograniczona.
5. Od uczestników spływu wymagana jest umiejętność pływania po rzekach zwałowych
oraz stanu zdrowia pozwalający uprawić turystykę kajakową,
6. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.
3

7. W spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat dopuszcza się do spływu
pod opieką dorosłych z potwierdzeniem zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Fakt ten
powinien zostać potwierdzony własnoręcznym podpisem na załączonym oświadczeniu.

XII. Obowiązki uczestników spływu;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i programu imprezy.
Przestrzeganie Karty Turysty i zasad bezpieczeństwa na wodzie.
Niesienie pomocy innym uczestnikom spływu.
Płynięcie w kamizelkach asekuracyjnych.
Zachowanie bezwzględnej trzeźwości w czasie pływania, zakaz spożywania alkoholu
w dowolnej jego postaci przed i w czasie etapu spływu.
Odpowiednie i niezwłoczne naprawienie lub wyrównanie szkód wyrządzonych
przez uczestników spływu.
Posiadanie własnego sprzętu biwakowego, ubioru
dostosowany do różnych warunków
atmosferycznych oraz obuwie chroniącego stopy w czasie chodzenia po dnie rzeki
i różnorodnych przeszkodach związanych ze spływem.
Posiadanie własnej apteczki oraz osobistych leków.
Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany programu, długości etapów i samej imprezy w przypadku zaistnienia
okoliczności wymagających podjęcia takiej decyzji,
b. wyłącznej interpretacji ustaleń niniejszego regulaminu,
c. wykluczenia z imprezy uczestników naruszających postanowienia regulaminu.
3. Zabrania się wypływania przed pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym.
Podczas spływu załogi powinny zachować kontakt wzrokowy.
4. Uczestnikom wykluczonym ze spływu, jak również wycofującym się z imprezy
po 1.08.2017 r., nie przysługuje zwrot wniesionych opłat - wpisowego.

RAMOWY PROGRAM SPŁYWU
Dzień 1. piątek 11.08.2017 r.
godz. 18:00-21:00 przyjęcie uczestników - teren szkoły przy ul. L.Herc 4 w Lublinie.
Dzień 2. sobota 12.08.2017 r.
godz. 7:00 - 9.00 przyjęcie uczestników cd.
godz. 9:30 otwarcie spływu, przygotowanie do wyjazdu do miejsca startu I etapu
Osmolice – Zalew Zemborzyce (Zapora Wrotków) -16 km koniec I etapu,
gorący posiłek, powrót do bazy, zwiedzanie z przewodnikiem Lublina, czas
wolny.
Dzień 3. niedziela 13.08.2017r.
godz. 8:00 przygotowanie do zmiany bazy noclegowej miejscowość Pliszczyn,
wyjazd na II etap Tama „Wrotków”- Sobianowice (17 km) koniec II etapu.
Dojazd do bazy noclegowej, gorący posiłek, wspólne ognisko.
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Dzień 4. poniedziałek 14.08.2017r.
godz. 9:00 przygotowanie do zmiany bazy noclegowej Zawieprzyce. Transport do III
etapu Sobianowice- Zawieprzyce ( 10 km) koniec III etapu. Gorący posiłek,
ognisko –„Wieczór Bosmański”, podsumowanie.
Dzień 5. wtorek 15.08.2017r.
godz. 9:30 wyjazd na IV etap spływu Łęczna – Zawieprzyc(16 km),
godz.16:30 zakończenie spływu, powrót do miejsca zamieszkania.
MAPA SPŁYWU:
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Mapa dojazdu :
PKP Lublin do ul. L.Herc 4 :
trolejbus MPK linii 161, (Majdanek – Pomnik)
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