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Organizator Fundacja Kajakowa 
TOŁHAJ-GDK 

współorganizatorzy 

MIAST0 BUKOWNO 
MOSIR BUKOWNO 

SPŁYW POD PATRONATEN 
BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO 

PANA 

Mirosława Gajdziszewskiego  

 

Partnerzy to: 

MOSIR SOSNOWIEC 

MIASTO SŁAWKÓW 

BANK PKO BP  
 

 

 Komitet Organizacyjny Spływu: 

Komandor   Mariusz Sikora 

V-ce Komandor  Bartek Łoziński 

                                               Renata Głuc 

Pilot Początkowy  Dawid Marek 

Pilot Końcowy  Bartek Łoziński 

Sekretariat    Renata Głuc 

                                               Katarzyna Zembura 

Logistyka                               Grzegorz Guzik 

Instruktorzy              Przemysław Mazurek 

                                               Czesław Skoczykłoda 

                                               Dominik Gwiazdoń 

                                               Marcin Glegoła 

              



 

str. 3 
 

                                   

 Cel imprezy kajakowej 

 

Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno – krajoznawczym. 

 

 Termin Spływu 
  Spływ odbędzie się w dniach 6 – 8.09.2019r 

 

 

 Trasa Spływu 

Spływ odbędzie się na rzece SZTOŁA  na odcinkach; 

 
 

BUKOWNO PRZYSTAŃ – SŁAWKÓW PIERNIKARKA 

17 KM 
 

 Warunki uczestnictwa: 

- Ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej) 

- Dokonanie opłaty wpisowego 

- W imprezie mogą uczestniczyć osoby nie biorące udziału w spływie, które dokonały pełnej    

  opłaty wpisowego    

     

 Sprzęt: 

Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe, jednoosobowe oraz kamizelki asekuracyjne tym, którzy 

opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający                   

i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie przepisy 

bezpieczeństwa. Osoby nie posiadające kamizelki ratunkowej nie będą mogły brać udziału w Evencie. 

 

 Wysokość wpisowego: 

Wpisowe w wysokości: 

 

110 zł (6-7.09.1019r) -  wpisowe, 1 doba noclegowa , kajak z osprzętem 

  80 zł (6-7.09.1019r) -  wpisowe 1 doba noclegowa z własnym osprzętem 

  70 zł (7.09.2019r) – wpisowe , kajak z osprzętem 

  40 zł (7.09.2019r) – wpisowe z własnym kajakiem 

  Możliwość wykupienia dodatkowego noclegu z soboty na niedzielę 50 zł (w cenie    

   śniadanie) 

                 

wpisowe należy wpłacić na numer konta: 

            UWAGA!!! W TREŚCI PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO OSÓB ZA 

            KTÓRE JEST PRZELEW!!! 

 

 BANK BNP PARIBAS 
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    25 1600 1462 1838 6907 3000 0003 

                                                  Z DOPISKIEM   „SZTOŁA  2019’’ 

 

 Zgłoszenia 

 

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie  pod numerem tel. 508-178-306 lub 536-824-103 oraz 

wysłać przelew  nr konta. 25 1600 1462 1838 6907 3000 0003 wraz z potwierdzeniem przelewu na adres 

mail: mariusz_sikora1@interia.pl 

ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. 

Ilość miejsc ograniczona do 70 osób 

UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 26.08.2019 r. pozbawia rezygnującego prawa do     

                  zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego 

 

Informacje o spływie można uzyskać pod telefonem: 

508-178-306 – Mariusz Sikora 

536-824-103 – Renata Głuc 

lub na stronie www.tolhajgdk.pl 

 

 Weryfikacja: 

Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do 

weryfikacji niezbędne są: 



dowód tożsamości ze zdjęciem, 

dowód wpłaty wpisowego, 

pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej. 

 Przyjmowanie uczestników: 

              Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ 6.09.2019r. 

            DOM TURYSTY TRAMP BUKOWNO UL. SPACEROWA 1 

            START SPŁYWU SOBOTA 7.09.2019r 

            Na przystań kajakowa w Bukownie ul. Spacerowa – ZALEW LEŚNY DWÓR 

 

 Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom      

transport sprzętu wypożyczonego od organizatora, oraz własnego podczas spływu, 

           -  transport uczestników z mety spływu 

gorący posiłek tj.06-07.2019r 

            -    ognisko 

– koszulkę spływową zapisując się na spływ do 26.08.2019r 

– puchary dla najliczniejszych drużyn 

– instruktarz przed spływowy oraz opiekę instruktorską podczas spływu 

ubezpieczenie NW,doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu, 

punkty do TOK PZKaj / PTTK, 

 

 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do: 
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 podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania  

się i przestrzegania Regulaminu Spływu, 

 bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w trakcie trwania etapów spływu płynięcia w kamizelce 

asekuracyjnej, 
 udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują, 
 pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz kierownictwa 

spływu 

 dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapie zgodnie z poleceniami 

Kierownictwa Spływu, 
 zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu 

wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym, 
przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie  

odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe. 

 Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione 

przez uczestnika, w czasie trwania spływu. 

 Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie 

podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez 

obowiązku zwrotu wniesionych opłat. 

 Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników,  może 

zmienić, skrócić, a nawet odwołać spływ, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników. 

 Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych 

innych celów, niż związanych z organizacją imprezy.              

 Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany 

programu spływu (Załącznik nr 1), w zależności od zaistniałej sytuacji. 

 
I. Zasada pokonywania trasy spływu. 

 W spływie biorą udział uczestnicy zweryfikowani w sekretariacie spływu przed rozpoczęciem 

spływu. 

 Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani. 

 Wyznaczony etap spływu  rozpoczyna się i kończy w ustalonym programowo czasie (załącznik nr 2). 

 Trasa spływu pokonywana jest przez uczestników w ustalonym, przez Kierownictwo Spływu, 

porządku. Spływ otwierają i zamykają piloci spływu. 

 

 Załącznik nr 1 

 

PROGRAM II OSK SZTOŁA 2019r 

TYLKO DLA ORŁÓW 

 
06.09.2019r 

o przyjmowanie uczestników  od 16.00  /Dom Turysty TRAMP Bukowno ul.  

Spacerowa 1/ do dyspozycji pokoje 2os /w cenie noclegu śniadanie/ 

o weryfikacja od 16.00 do 21.00 

o 18.00 gorący posiłek 
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o 19.00 integracja kajakowa ognisko 

 
 

 

07.09.2019r 

 

 

 7.00 – 9.00 c.d weryfikacji /Dom Turysty TRAMP Bukowno ul. Spacerowa 1/ 

 9.30  Oficjalne rozpoczęcie 

 10.00 Start spływu 

 16.00 Zamkniecie mety Sławków – Piernikarka (przerzut kierowców Bukowno                       

         Dom Turysty „TRAMP” ) 

 17.00 Gorący poczęstunek 

 17.30 Oficjalne zakończenie spływu 

 

 DLA OSÓB ZOSTAJĄCYCH NA NIEDZIELĘ ORGANIZUJEMY WSPÓLNĄ IMPREZĘ    

 KAJAKOWĄ !!!!! 
  
 

 

UWAGA!!! 

ORGANIZATOR MA PRAWO DO WERYFIKACJI UCZESTNIKA W 

SPŁYWIE 


