FUNDACJA KAJAKOWA TOŁHAJ-GDK

Oraz

Zapraszają na
III Ogólnopolski Spływ Kajakowy
rzeką SAN
Komitet organizacyjny spływu:
Komandor :
Tomasz Kliś
Służba kwatermistrzowska: Rafał Małek
Sędzia główny:
Dawid Marek
Sekretariat :
Alicja Wołczańska
Piloci:
Instruktorzy TOŁHAJ-GDK
Cel i zadania spływu:
- popularyzacja turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku
- zapoznanie uczestników z urokiem rzeki San
- popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych województwa podkarpackiego
- wymiana doświadczeń wodniackich
Termin i trasa spływu :
OSK „SAN” odbędzie się w dniach 14-16 wrzesień 2018
Trasa spływu podzielona jest na dwa etapy: I etap Międzybrodzie – Krzemienna 23 km
II etap Krzemienna – Nozdrzec 12 km /I prom/
Zgłoszenia i warunki uczestnictwa :
Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się w terminie do 12.09.2018 r, na formularzu zgłoszeniowym
dostępnym na stronie www.tolhaj-gdk.pl
Więcej informacji tel. Dawid Marek 510-238-893
Tomasz Kliś 606-474-721
W tym samym terminie należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora spływu na konto Fundacji Kajakowej TOŁHAJ-GDK

BGŻ BNP PARIBAS

25 1600 1462 1838 6907 3000 0003 z dopiskiem „SAN 2018 + nazwisko osoby,

której dotyczy wpłata " w wysokości :
- od każdego uczestnika
- członkowie TOŁHAJ-GDK
- dzieci do lat 11
- młodzież szkolna
- osoby towarzyszące /z posiłkami/

90,00 zł
45,00 zł
0,00 zł
75,00 zł
75,00 zł

Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych świadczeń!!

Dowód wpłaty należy przedstawić podczas weryfikacji. Rezygnacja ze spływu po 12.09.18 nie powoduje
zwrotu wpisowego. OSK „ SAN 2018” dostępny jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Młodzież do 18 lat może pływać pod
opieką osoby dorosłej po uprzednim złożeniu oświadczenia, w biurze spływu, o przejęciu pełnej odpowiedzialności za
osobę niepełnoletnią. Każda osada winna posiadać sprzęt asekuracyjny a drużyna apteczkę.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
-

przewóz uczestników i sprzętu na start I etapu i z miejsca zakończenia II etapu na biwak
ciepły posiłek po każdym etapie
ubezpieczenie NNW
miejsce na biwaku
wklejkę do książeczki odznak turystycznych

Obowiązki uczestnika: - przestrzeganie regulaminu spływu
- przestrzeganie zasad ochrony przyrody
- odpowiedzialność prawna i materialna za szkody wyrządzone osobom trzecim
- obowiązuje nakaz założenia kamizelki asekuracyjnej na trasie spływu
- obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie spływu
Wyżywienie i wyposażenie
Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym i z własnym wyposażeniem biwakowym.
Osoby nie posiadające kajaków mogą je wynająć w firmach obcych.
Michał Lorenc – 503007362
Sabina Szuryn Pelc – 509539947
TOŁHAJ-GDK – 510238893 /kajak 2os 80 zł/
Biwak stały mieści się w 36-204 Krzemienna Dydnia „U Schabińskiej nad Sanem”
www.uschabinskiej.pl/krzemienna_nad_sanem.html
Do dyspozycji będą : WC, umywalka, wiata, czajniki elektryczne, kawa, herbata.
Wszyscy przygotowują śniadania i kolacje we własnym zakresie. We wsi jest możliwość dokonania zakupów oraz
konsumpcji w lokalu gastronomicznym (50 m).
Program
14.09 / piątek /

17:00-21:00
19:00
24:00

15.09/ sobota/

08:00 - 09:00
c.d. weryfikacji (dla osób przybyłych w sobotę)
9:30
otwarcie spływu
10.00
przewóz uczestników na start
10:30
start do I etapu

26.09 / niedziela /

weryfikacja na biwaku na biwaku „u Schabińskie nad Sanem”
wieczór integracyjny,
cisza nocna

14:00 - 15:00
20:00
24:00

przybycie na metę, ciepły posiłek
wieczór wodniacki
cisza nocna

09:00 - 09:30
13:30
14:00
14:00 – 15:00
15:30

start do II etapu
zamknięcie mety, przejazd na biwak,
ostatni kurs autobusu z uczestnikami na biwak
ciepły posiłek
wręczenie nagród i zamknięcie spływu

Postanowienia końcowe
W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu, organizator może odwołać spływ
w całości lub zmienić jego program. W tym wypadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wniesionego wpisowego
oraz poniesionych kosztów. Kierownictwo spływu ma prawo wykluczyć ze spływu osoby, które nie przestrzegają
regulaminu. Osobom takim wpisowe nie podlega zwrotowi.

