Śląski Klub Turystyki Kajakowej

We współpracy z:

UM Zator

UM Wadowice

Starostwo
Wadowice

LKS „ SKAWA”
Podolsze

UG Mucharz

UG Tomice

UG Stryszów

Zaprasza w dniach 20 – 22 maj 2016r. na
XLVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Mariana Skołyszewskiego

Skawa – Wisła 2016
2016
Świnna Poręba – Przewóz 37 km
Komitet organizacyjny spływu :
Komandor
V-ce Komandor
Sędzia główny
Obsługa spływu

-

Kamila Biel
Sebastian Ramenda
Jan Bielecki
kadra ŚKTK „Neptun”

Honorowy patronat nad spływem objęli:

Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński
i Burmistrz Zatora Mariusz Makuch

Cel i zadania spływu :
- promowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku w różnych grupach społecznych
i wiekowych oraz w środowisku wiejskim
- zapoznanie uczestników z urokiem rzeki Skawy ,promocja powiatów oświęcimskiego i wadowickiego
- popularyzacja odznaki „ Miłośnik rzeki Skawy”
Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się w terminie do 15.05.16 r. Zgłoszenie za pomocą
formularza internetowego (dostępnego na stronie: sktk-neptun.pl) - potwierdzenie przelewu proszę wysłać na adres :
sktk.neptun@tlen.pl
Informacje szczegółowe : Komandor Kamila Biel

tel. 511 723 008

W tym czasie należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora spływu, w wysokości :
- od każdego uczestnika
- 60,00 zł
- dzieci w wieku 7 - 12 lat ( pełne świadczenia)
- 40,00 zł
- osoba towarzysząca
- 30,00zł
- dzieci do lat 5
- gratis
na konto Ś.K.T.K. „ Neptun” :

BGŻ Knurów

45 2030 0045 1110 0000 0258 6770

W tytule należy podać nazwisko (lub nazwiska) z dopiskiem „ Udział w spływie”

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń osobie zgłoszonej
Rezygnacja z udziału w imprezie po 15.05.16 nie powoduje zwrotu wniesionych opłat na rzecz organizatora

Prawa i obowiązki uczestnika:
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje :
- miejsce na biwaku z WC i bieżącą wodą
- ubezpieczenie NNW
- ciepły posiłek po każdym etapie
- przewodnictwo na trasie
- opiekę medyczną
- przewóz osób z biwaku na start I etapu oraz z mety II etapu na biwak
- wklejkę do TOK i OT PZK
- prawo do udziału w punktacji indywidualnej i drużynowej wg zasad podanych w zał.1
Obowiązki uczestnika :
- przestrzeganie regulaminu spływu i zaleceń kierownictwa spływu
- przestrzeganie zasad ochrony przyrody i p. poż.
- odpowiedzialność prawna i materialna za szkody wyrządzone osobom trzecim
- obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej
- obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania spływu
PROGRAM
20.05.16 / piątek /
14:00 – etap bonusowy : Zembrzyce – Świnna Poręba 12 km (*)
17:00 – 21:00 - weryfikacja w biurze spływu na biwaku w Podolszu
21:00 - wieczór integracyjny - ognisko oraz disco z tańcami
Do dyspozycji będzie grill (kiełbaski sponsoruje organizator)
21.05.16 / sobota /
7:30 – 9:00 - c.d. weryfikacji w biurze spływu
9:00 - wyjazd autokarów do Świnnej Poręby
10:00 - uroczyste otwarcie spływu na zaporze w Świnnej Porębie
10:30 - zwiedzanie zapory w Świnnej Porębie
(dla szczególnie zainteresowanych uczestników możliwość
wejścia do korytarzy technicznych zapory - wymagane małe grupy)
11:30 - start do I etapu: Świnna Poręba - Podolsze, na trasie wyścig (wg osobnego
regulaminu)
14:00 - 15:00 - przybycie na metę
16:00 - ciepły posiłek, integracja uczestników,
20:00 - ognisko
22.05.16 / niedziela /
8:30 – start do II etapu: Podolsze - Przewóz
11:00 -12:00 – przybycie na metę spływu - zamknięcie mety
12:00 - odjazd autokarów do Podolsza
12:30 - ciepły posiłek
13:00 - wręczenie nagród i zamknięcie spływu
13:45 - wyjazd do Energylandii w Zatorze
14:00 - 18:00 - pobyt w największym Parku Rozrywki w Polsce Energylandia

Organizator zaprasza uczestników do skorzystania z atrakcji w rodzinnym parku rozrywki
ENERGYLANDIA w Zatorze.
Wstęp pokrywa ŚKTK „Neptun” z okazji swojego 25-lecia - dzięki współpracy z Burmistrzem Zatora.

Do parku Energylandia wejście wspólne wszystkich uczestników!
Zbiórka przed bramą parku o 14:00!!!! Dojazd własny.
Spóźnialscy płacą wstęp indywidualny - 80zł/osoba

Wyżywienie i wyposażenie :
Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym i z własnym wyposażeniem biwakowym.
Istnieje możliwość, dzięki firmie „Kajaki na Skawie”, wynajmu kajaków . Opłata za miejsce w kajaku wynosi 45,-zł
na czas trwania spływu. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym i dokonać
przelewu na konto organizatora z dopiskiem: „Wynajem sprzętu”.
Organizator zapewnia przewóz sprzętu prywatnego za dodatkową opłatą w wys. 10,- zł za kajak
Kontakt w sprawach sprzętowych : Jan Śledziowski tel. 695 649 596
Biwak stały mieści się na boisku LKS „Skawa” w Podolszu. Do dyspozycji będą : WC, wiata , bieżąca woda
i dostępność do prądu, kawa, herbata. Wszyscy przygotowują śniadania i kolacje we własnym zakresie.
Na spływie będzie funkcjonował Terenowy Referat Weryfikacyjny odznak kajakowych. Zainteresowani będą mogli
skorzystać z pomocy weryfikatora i dokonać weryfikacji przepłyniętych kilometrów.
Punktacja
Uczestnicy biorą udział w punktacji drużynowej oraz indywidualnej w następujących kategoriach :
- T 1 i T 2 kobiety, T 1 i T 2 mężczyźni, T 2 mikst
Nagrody:
- indywidualnie za pierwsze trzy miejsca medale i dyplomy
- drużynowo – puchary dla pierwszych pięciu drużyn
Uwaga ! Aby drużyna mogła być zweryfikowana musi zgłosić minimum trzy pływające osady.

Postanowienia końcowe
OSK „ SKAWA” dostępny jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają umiejętność pływania, sprzęt pływający
i ratunkowy. Młodzież do lat 18 może pływać pod opieką osoby dorosłej, po uprzednim złożeniu oświadczenia w
biurze spływu o przejęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Zgłaszający ponosi pełną
odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób.
.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikłe nie z winy organizatora.
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 wniesionych
opłat oraz poniesionych innych kosztów. Kierownictwo spływu ma prawo wykluczyć ze spływu osoby, które nie
przestrzegają regulaminu lub nie podporządkowują się zarządzeniom organizatora. Osobom takim wpisowe nie
podlega zwrotowi.
W przypadkach wątpliwych kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do interpretacji tego regulaminu.
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(*) – etap bonusowy:
Chęć udziału w bonusie należy podać w Formularzu zgłoszeniowym .
Uczestnicy zbierają się przy moście drogowym nad Skawą w Zembrzycach. Przewożą pojazdy na metę
etapu, do zapory w Świnnej Porębie. Organizator zapewnia przewóz kierowców na start etapu.
Do pokonania, na własnym sprzęcie, jest odcinek rzeki Zembrzyce – zapora, na terenie zalewowym
zbiornika, który od tego roku będzie napełniany. Po przepłynięciu wyznaczonego odcinka sprzęt
pływający pozostaje pod ochroną na starcie do etapu sobotniego, a uczestnicy udają się na biwak w
Podolszu.

