
                                        Etapy i odległości LVIEtapy i odległości LVIEtapy i odległości LVIEtapy i odległości LVIIIIIIIII    MSK na BrdzieMSK na BrdzieMSK na BrdzieMSK na Brdzie    
                                                                                                                                                            

11113333.07.1.07.1.07.1.07.13333    rrrr.   so.     .   so.     .   so.     .   so.                 Przechlewo  Przechlewo  Przechlewo  Przechlewo  ----    w e r y f i k a c j aw e r y f i k a c j aw e r y f i k a c j aw e r y f i k a c j a    
14141414.07.13.07.13.07.13.07.13    r.   r.   r.   r.   ndz.ndz.ndz.ndz.                I I I I     etap  etap  etap  etap          Folbrycht  Folbrycht  Folbrycht  Folbrycht  ––––            PrzechlewoPrzechlewoPrzechlewoPrzechlewo                                20202020    kmkmkmkm    
15151515.07.07.07.07.13.13.13.13    r.   pn.    r.   pn.    r.   pn.    r.   pn.        II etap II etap II etap II etap             PrzechlewoPrzechlewoPrzechlewoPrzechlewo    ----        M SwornM SwornM SwornM Swornegacieegacieegacieegacie                        23 km23 km23 km23 km    
16.07.1316.07.1316.07.1316.07.13    r.  wt.   r.  wt.   r.  wt.   r.  wt.       III etap III etap III etap III etap             M Swornegacie M Swornegacie M Swornegacie M Swornegacie ––––    CzernicaCzernicaCzernicaCzernica                                22 km22 km22 km22 km    
17.07.1317.07.1317.07.1317.07.13    r.  Śr.    r.  Śr.    r.  Śr.    r.  Śr.        IVIVIVIV        etap  etap  etap  etap          CzeCzeCzeCzernica rnica rnica rnica ––––    ŻukowoŻukowoŻukowoŻukowo                                    27 km27 km27 km27 km

    18.07.1318.07.1318.07.1318.07.13    r.  czw.   V r.  czw.   V r.  czw.   V r.  czw.   V     etap    Żukowo etap    Żukowo etap    Żukowo etap    Żukowo ––––    GołąbekGołąbekGołąbekGołąbek                                    25 km  25 km  25 km  25 km      
22220000.07.13.07.13.07.13.07.13    r.  Pt.    r.  Pt.    r.  Pt.    r.  Pt.    VIVIVIVI        etap   etap   etap   etap       GołąbekGołąbekGołąbekGołąbek    ––––    NogawicaNogawicaNogawicaNogawica                                    25 km25 km25 km25 km    
20.07.1320.07.1320.07.1320.07.13    r.r.r.r.        so.so.so.so.            VIVIVIVII I I I     etap   etap   etap   etap   Smukała Smukała Smukała Smukała ––––    BydgoszczBydgoszczBydgoszczBydgoszcz                                20 km20 km20 km20 km    
    

Ponadto na biwakach proponujemy bogaty program spor towo 
rekreacyjny w postaci turnieju piłki  siatkowej,  s trzelania z 
wiatrówki, torów przeszkód,  rzutek  do tarczy czy badmintona. 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Zgłoszenia i wpłaty prosimy kierować na adres: 
 

                                    Kujawsko Pomorski ZwiKujawsko Pomorski ZwiKujawsko Pomorski ZwiKujawsko Pomorski Zwiąąąązek Kajakowy w Bydgoszczyzek Kajakowy w Bydgoszczyzek Kajakowy w Bydgoszczyzek Kajakowy w Bydgoszczy    

                        85858585----915 Bydgoszcz, ul. Gda915 Bydgoszcz, ul. Gda915 Bydgoszcz, ul. Gda915 Bydgoszcz, ul. Gdańńńńska 163ska 163ska 163ska 163    

                                        Nr konta Nr konta Nr konta Nr konta             58 1320 1117 2032 1330 2000 000158 1320 1117 2032 1330 2000 000158 1320 1117 2032 1330 2000 000158 1320 1117 2032 1330 2000 0001    
                                                        z  dopiskiem z  dopiskiem z  dopiskiem z  dopiskiem MSKnB do dnia 3.07.201MSKnB do dnia 3.07.201MSKnB do dnia 3.07.201MSKnB do dnia 3.07.2013333    r.r.r.r.    

                            

                                     LVILVILVILVIIIIIIIII    

MiMiMiMiędzynarodowy Spdzynarodowy Spdzynarodowy Spdzynarodowy Spływ Kajakowyyw Kajakowyyw Kajakowyyw Kajakowy    
na Brdzie na Brdzie na Brdzie na Brdzie     

im. Marii Okoim. Marii Okoim. Marii Okoim. Marii Okołów Podhorskiejów Podhorskiejów Podhorskiejów Podhorskiej    
    

     11113333    ----        22220000. 07. 201. 07. 201. 07. 201. 07. 2013333    rrrr. . . . Folbrycht Folbrycht Folbrycht Folbrycht ––––    Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz     ----    162 km162 km162 km162 km....    
    

SpSpSpSpływ zwycizwycizwycizwyciężył w konkursie organizowanym przez Marszałka  
         Woj. Kujawsko Pomorskiego  „ODKRYWCA 2012”    w kategorii 

„Wydarzenie Turystyczne ” 

            OOrr ggaanniizzaattoorr ::  
  

                  KKKuuu jjj aaawww sss kkk ooo ---PPPooommmooorrrsss kkk iii    ZZZwww iiiąąązzzeeekkk    KKKaaajjj aaakkk ooowwwyyy   www    BBB yyydddgggooosss zzzccc zzzyyy    
          ul. Gdańska 163 p. 124, tel./fax 52 340 01 39      
          e-mail: kpzkaj@wp.pl   wieslawkruza@wp.pl      

                                                      ppoonnaaddttoo    jj eesstteeśśmmyy  nnaa  wwwwww..bbrrddaa22000066..oonnee..ppll  
Zapraszamy do spędzenia  wspaniałych  wakacji  na przepięknym 
szlaku   Brdy, rzeki wijącej  się  wśród   jezior i   lasów  środkowej  
części   Borów Tucholskich.  Urozmaicony,  kręty bieg  rzeki, lasy,   
jeziora oraz  pierwotna przyroda od lat ściągają turystów z kraju  
i zagranicy. 
Opłaty na rzecz organizatora: 
ssttuuddeennccii,,  uucczznniioowwiiee,,  iinnssttrruukkttoorrzzyy  PPZZKK,,  rraattoowwnniiccyy  WWOOPPRR  --  220000,,--  

ddzziieeccii  ddoo  llaatt  1100              --  110000..--  

ppoozzoossttaallii  uucczzeessttnniiccyy            --  223300..--  
wwyyppoożżyycczzeenniiee  kkaajjaakkaa  --  11  mmiieejjssccee        --  114400..--  

pprrzzeewwóózz  aauuttookkaarreemm  nnaa  ttrraassiiee  BByyddggoosszzcczz  ––  PPrrzzeecchhlleewwoo  --      3300..--  
  

Z opłat wniesionych przez uczestników organizator z apewnia  : 
••  cciieeppłłyy  ppoossiiłłeekk  ppoo  kkaażżddyymm  eettaappiiee  
••  ggoorrąąccąą  wwooddęę  ddoo  pprrzzyyrrzząąddzzaanniiee  nnaappoojjóóww::  ttyyppuu  kkaawwaa,,  hheerrbbaattaa,,  ggoorrąąccyy  kkuubbeekk  
• ubezpieczenie NW  na czas trwania spływu 
• miejsca na biwakach i transport bagażu osobistego na trasie spływu   
• podstawową opiekę lekarską i pomoc szkutniczą 
• transport aut uczestników spływu na kolejny biwak 


