
 ODDZIALOWA KT KAJAKOWEJ – KLUB POL-SURVIVAL PTTK RZESZÓW UL. MATEJKI 2

NASZA STRONA INTERNETOWA www.ps.pttk.rzeszow.pl ZAPRASZAMY !!!

„Jarem Dniestru”
23.07-1.08.2010 r.

NIZNIÓW - CHOCIM

W tym roku, poplyniemy kolejny raz jedna
z najpiekniejszych rzek Europy – Jarem Dniestru na
odcinku Nizniów – Chocim (256 km). Rzeka ma
charakter nizinny i plynie w górskim krajobrazie,
drazac koryto ujete w strome sciany gleboko wcietego
jaru, nierzadko tworzac waski kanion. Dniestr tworzy
nieslychanie malowniczy ciag przelomów, z wysokimi do
prawie 200 m stromymi scianami doliny, czesto
z wielobarwnej skaly,   w których wydrazone sa groty
i pieczary. Rzeka tworzy przelomy i zakrety plynac
coraz to w innym kierunku.
W trakcie splywu zwiedzimy szereg miejsc znanych
z kart Trylogii: Chocim, Kamieniec Podolski, Okopy Sw.
Trójcy, ruiny zamków  oraz inne obiekty.

PROGRAM:
§ 23.07 – godz. 6.30 – wyjazd autobusem

z  Rzeszowa z Dworca Glównego PKS
(ul. Grottgera) stanowisko „M” do Nizniowa

§ Od 24.07 do 31.07 plyniemy 256 km
do Chocimia

§ 1.08 – powrót w godzinach   nocnych do
Rzeszowa

Zywimy sie sami, najlepiej zbiorowo. Bagaze
zabezpieczone w worki wodoszczelne, foliowe
przewozimy w kajakach 
EKWIPUNEK:
v namioty, spiwory i karimaty
v komplet przeciwdeszczowy,
v odziez na pogode i niepogode,
v butla turystyczna z palnikiem i menazki,
v pojemniki na wode, latarki, apteczki,
v obuwie na przenoski,
v czlonkowie PTTK – wazne legitymacje,
v instrumenty muzyczne,
v wazny paszport! z 3-miesiecznym terminem,
v hrywny - na zakupy i wstepy oraz „zelazna

rezerwe 50 $”

SWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
v kajaki 2 osobowe plastiki z lukiem,
v miejsca pod biwaki,
v obsluge przodownicko-przewodnicka,
v weryfikacje odznak kajakowych,
v zwiedzanie Chocimia, Kamienca Podolskiego

i innych obiektów na trasie
v ubezpieczenie NW
v przejazdy autobusem w obie strony

Od uczestników wymagany jest stan zdrowia
umozliwiajacy udzial w splywie.
INFORMACJE, ZGLOSZENIA I WPISOWE
do 15.06.2010 z ADRESEM, danymi osobowymi
i nr PESEL przyjmuje:

KLUB POL-SURVIVAL PTTK
35-064 RZESZÓW, ul. Matejki 2

w czasie srodowych spotkan od 17-19-tej.
E-mail: pspttk@poczta.onet.pl

lub a adres:
ZYGMUNT SOLARSKI

35-209 RZESZÓW ul. Mikolajczyka 4/63
tel. 607-995-393

Konto Oddzialu PTTK Rzeszów
w PEKAO SA II o/Rzeszów

Nr 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
Ilosc miejsc ograniczona – decyduje kolejnosc
zgloszen!
WPISOWE ( przy grupie 18-osobowej):
450 zl – czlonkowie Pol-Survival PTTK z 2-letnim stazem
480 zl – pozostali czlonkowie PTTK
540 zl – sympatycy PTTK
Zapraszamy do grona czlonków PTTK
(potrzebne 2 zdjecia).
UWAGA: Splywowiczów obowiazuja „warunki
uczestnictwa” w imprezach organizowanych przez
PTTK Rzeszów, zamieszczonych na stronie
www.pttkrzeszow.pl


