
 
ZAPROSZENIE  NA  

XXXII  OGÓLNOPOLSKI ZLOT KAJAKOWY 
„BIAŁA DAMA” 

 
  

… czyniąc, śmiałość wielką okazując, a na przychylność pleno titulo, Kajakarskiej Braci 
licząc… 
 
ORGANIZATORZY: 

• MUKS PLUM 
• Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok” z Wrocławia 

 
… w sukurs przyzywając, w licznych bojach Ziomków Wyprobowanych, a od których … 
 
WSPÓŁUDZIAŁ 
 został zapewnion, do swej kompanii zaprosił: 
 

• Klub Turystyki Kajakowe „M.G.” z Warszawy. 
 
Ze światłych rad i pomocy wszelakiej życzliwych Organizatorom i Kajakowej Braci, 
Obywateli korzystając, ogłaszają:  
 
 
 
CEL  I  ZADANIA IMPREZY 
 
do których zaliczonymi będą: 

• Popularności kwalifikowanej turystyce kajakowej przysporzenie, 
• Uroków niezliczonych Dolnego Śląska, Nysy Kłodzkiej oraz innych 

niespodziewanych atrakcji  , Gościom licznym ukazanie,  
• Możność swej woli i hartu ciała w nowej wodniackiej przygodzie sprawdzenie. 

 
na uwadze mając … 
 
KIEROWNICTWO SPŁYWU:   
 
 
KOMANDOR                 Marek Głowacki 
VICE KOMANDOR       Andrzej Piasecki 
SEKRETARIAT              Bożena Piasecka 
                                         Ewa Więcaszek  
 
 
… ku wygodzie i zadowoleniu Wielce Szanownych Gościów i Harcowników jakoż i 
Wszelakiej Gawiedzi, publicznie ogłosić się podjęto: 
 
ZBIÓR  WIELKI  PRZYWILEJÓW  NADZWYCZAJNYCH 



 
z których to treści co poniżej wynika: 
 

1. Każdy Wodniak pragnący wziąć udział w imprezie winien starannie wypełnić druk 
zgłoszenia, specjalnie na tę okoliczność wykaligrafowany, a do każdego egzemplarza 
REGULAMINU dołączony. 

2. ZGŁOSZENIA, wraz z dowodem wpłaty, należy przesłać, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 06.03.2016 roku na adres: Marek Głowacki, 57 – 540 Lądek Zdrój 
skrytka pocztowa 18, lub pocztą elektroniczną na adres mg@warszawa.home.pl 

3. WPŁATY symboliczne, w wysokości 390 złotych polskich dokonywać należy na 
konto MUKS PLUM: 86 1020 5112 0000 7302 0089 4063 z dopiskiem NA CELE 
STATUTOWE MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU 
SPRTOWEGO PLUM. 

4. Każdy z Uczestników winien przezornie zaopatrzyć się w niżej rekomendowane 
glejty: 
• dowód osobisty, 
• ważną kartę pływacką, jeśli o wodniackich rozkoszach marzyć pragnie, 
• książeczkę TOK ze zweryfikowaną odznaką minimum srebrną, 
• zapasową bieliznę akuratnie przed wszelaką wilgocią, uznanymi patentami, pilnie 

strzeżoną, 
• termos, 
• trzos pełen dukacików kochaniutkich na tak miłe fundowanie białogłowom 

naszych przyjaciół też: trunków, łakoci i  
• STRÓJ NA BAL SZEMRANY / strój szemrany a nawet szemrany bardzo/  
• porcyję niezbędnego przy każdej okazyii humoru przedniego, który pomocnym 

może się okazać przy znoszeniu niewygód wszelakich, z turystycznym 
bytowaniem i życiem wodniackim związanych. 

• Strój kąpielowy, czepek i pantofelki plażowe. 
5. Wierząc, iż męstwo i zapał w trudów wszelakich pokonywaniu wszystkich 

Uczestników pływań  daleko poza granicami Własnych Klubów jest znana, 
postanowionym zostało, iż te Ichmościów cnoty na publiczną ocenę wystawiane być 
nie mają i dlategoż:  
• pływanie w grupach prowadzone będą, 
• każdego z Uczestników z kapokiem nierozerwalna więź łączyć w czasie pływania 

winna, 
• wyprzedzanie pilota grupy, lub zostawanie poza zamykającym ją pilotem 

końcowym za dyshonor poczytywane każdemu z Uczestników będzie. 
6. Każdy z uczestniczących w pływaniach  Gości proszon jest przez Organizatorów o 

łaskawe przyjęcie: 
• straw wielce smakowitych w ilościach umiarkowanych, w tutejszych kuchniach 

sposobionych, 
•  udziału w dwu balach  i jednym wieczorze przy świecach, 
• opieki kierownictwa spływu, 
• ubezpieczenia w PZU, 
• nagród licznych jakich zdobywanie będzie przyzwolone. 

7. Mając na względzie pełnię demokratycznych swobód Turystycznej Braci, 
organizatorzy przypomnieć by również pragnęli iż: 
• udział w imprezie zupełnie dobrowolnym jest, 



• w pływadłach zapewnione miejsce być może tylko dla tych Waszmościanek i 
Waszmościów, którzy okazali się przezornymi i wszelkie glejty w punkcie 4 
ZWPN / Zbioru Wielkiego Przywilejów Nadzwyczajnych / wymienione przy sobie 
mieć będą, a kondycji Ich swawole przebytej nocy wyraźnego uszczerbku nie 
poczynią, 

• szkody w mieniu uczestników przez nich samych poniesione innej nad 
współczucie organizatorów rekompensaty mieć nie mogą, 

• jeśli by szkód takich państwowe czy innych osób i organizatorów sprzęty doznać 
miały na ten czas tenże Sprawca do osobistej odpowiedzialności poczuwać się 
winien i zadośćuczynienie akuratne przedłożyć, 

• Ci, którym los z ważnych powodów ukończyć pływań lub wziąć w nim udziału nie 
pozwoli straty wielkie ponoszą, bo mało, że wspólnych z innymi wielu uciech nie 
przeżyją to jeszcze na domiar złego żadnych gościńców otrzymać nie mogą a 
symboliczne wpisowe zwrócone Im nie będzie, 

• srogość zimy czy inne aury nieprzychylności sprawić mogą, iż kierownictwo w 
części lubo w całości diariusz pływań  zmienić a nawet odwołać w całości może, 

8. Każdemu z uczestniczących w wodniackich atrakcjach przywilej czytania pełnej treści 
tegoż wolumenu przysługuje – jeno interpretacyja zawarowaną dla organizatorów i 
kierownictwa zostać musi. 

9. Negocjowanie podwyższenia lub obniżenia symbolicznej wpłaty jeśli wyobraźnia 
Miłych Gości podpowiadać Im będzie zwiększenie swawoli indywidualne,j lub co 
gorsza jej ograniczenie.  

10.  
                    Zamiłowanie szczególne do punktualności i porządku Braci Turystycznej znając, 
organizatorzy poniższy …   

DIARIUSZ XXXII 
OGÓLNOPOLSKIEGO  ZLOTU KAJAKOWEGO  

 „BIAŁA DAMA 2016” 
rekomendują … 

 
CZWARTEK     17.03.2016 
 
Godz.1700 

• Przyjmowanie i weryfikacja uczestników imprezy w Lądku Zdroju przy trakcie 
Kopernika 11. 

 
Godz. 2100 – 2459,9999999                                                                                                                       

• Otwarcie imprezy . „Wieczór przy świecach” połączony z posiłkiem i wodniackim 
swawoleniem w Lądka Zdroju przewspaniałych salonach, kniejach i oczeretach. 

 
 

PIĄTEK             18.03.2016 
 
 
Godz.1030 

• Wyjazd grupy spływowej i turystycznej na start do miejscowości Młynów nad 
rzeką Nysą Kłodzką.  

 
Godz.1400 

• Grill w Bardzie 



 
Godz.1800 

• Basen „Wojciech” w Lądku Zdroju 
 
Godz.2030 

• Wyjazd lub wyjście na bal o tematyce szemranej połączony z niezmiernie 
dietetyczną nieobowiązkową konsumpcją. 
 Swawole balu będą serwowane w Lądeckich gospodach z wykwintnego lokalnego 
gustu, atmosfery  i nastroju słynących w śród wielbicieli i smakoszów 
miejscowych wód. 

. 
Godz.2400 

• Pierwsza próba powrotu do sypialni. 
 
SOBOTA            19.03.2016 
 
 
Godz.1030 

• Wyjazd grupy spływowej i turystycznej na spływ podziemny i poszukiwanie 
„złotego pociągu” w Górach Sowich lub w ich pobliżu. 

 
Godz.1700 

• Powrót do Lądka - Zdroju. 
 
Godz.1900 

• Wyjazd na BAL  BIAŁEJ DAMY w zamku przez nią władanym a który do jego 
rozpoczęcia nie zostanie wyjawion dla wzniecenia  jeszcze większej ciekawości 
Gościów. 

 
Godz.1930 – 2400→<☺☼ 

• „BAL BIAŁEJ DAMY” połączony z posiłkiem i nie tylko wodniackim 
swawoleniem. Na balu stroje z dnia pierwszego jeno inaczej przyodziane 
obowiązują. 

• Znalezienie „BIAŁEJ DAMY” – Najmilszej  Białogłowy Spływu. 
• Wręczenie wyróżnień i różnych serdeczności.  

 
NIEDZIELA        20.03.2016 
 
Godz.1000 

• Basen „Wojciech” w Lądku Zdroju 
 
Godz.1130 

• Zakończenie imprezy i przyjmowanie ograniczonej ilości rezerwacji na kolejną 
BIAŁĄ DAMĘ w roku 2017. 

 
                    Ogólność myśli w treści powyżej podanej, wynik swój z założenia tego bierze, iż 
szczegóły najłacniej wybadać i zasłyszeć można będzie za Uczestnika XXXII Zlotu 
Kajakowego „BIAŁA DAMA” się podając, z serdecznie zapraszającymi jako się rzekło 
organizatorami.  



 
  

KARTA   ZGŁOSZENIA 

na XXXII Ogólnopolski Zlot Kajakowy „Biała Dama 

2016” 

 

 

 
 
 

1. Imię i nazwisko  

2. 
Przynależność klubowa  

e-mail klubu 
 

3. 
Data i miejsce urodzenia  

4. 
Pesel  

5. Seria i numer dowodu osobistego  

6. Adres zamieszkania / do korespondencji /  

7. Telefon kontaktowy + e-mail osobisty  

8. Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK Nr legitymacji                        stopień     

9. Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj Nr legitymacji                        stopień     

10. Instruktor Rekreacji Ruchowej Nr legitymacji……… TAK/NIE 

11. Stopień TOK / dla osób zamierzających pływać   

12. Udział w spływie                           TAK    □              NIE    □ 

13. Udział w programie turystycznym                         TAK    □              NIE    □ 

   

 

OŚWIADCZENIE: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb w/w Konferencji, zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (D.U. nr 133, poz. 883). 

2.  Wypełniając, przesyłając w dowolny sposób niniejszy druk zgłoszenia jak również wpłata wpisowego jest 

jednoznaczne z deklaracją o zapoznaniu się z regulaminem i pełnej akceptacji jego treści i nie wymaga podpisu 

Zgłaszającego. 

             Data :   


