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SPLYW
„El Dorado Kajakowe”

NA RZEKACH:

  

10 – 12.09.2010 r.
    Pod patronatem:
   Wójta Laszkowskiego

W tym roku zapraszamy wodniaków na
przezycie prawdziwego „El Dorado Kajakowe” dzika
rzeka SZKLO od wschodniej granicy do Sanu i dalej
do Jaroslawia.

Czeka na nas rzeka o malowniczych, a
zarosnietych brzegach, pelna przeszkód i zwalek
drzew poczynionych przez zerujace bobry. Urzekna
nas drewniane cerkiewki i pozostalosci urzadzen
spietrzajacych wody oraz resztki parków
podworskich. Dotkniemy poteznych debów,
swiadków czestych pobytów króla Jana III
Sobieskiego w parku w Wysocku. Zaskoczy nas
lotnisko szybowcowe na pastwiskach serwitutowych
w Laszkach. Moze uda nam sie „poszybowac” nad ta
malo znana, urokliwa i goscinna Kraina. Spotkanie z
przyjaznymi mieszkancami gminy Laszki na pewno
pozostanie w pamieci na dlugie dni.

PROGRAM:
10.09.2010 r. – o godz. 6.30 wyjazd z Rzeszowa
                         autokarem z placu k/basenu ROSiR,
                         ul. Pulaskiego do miejscowosci Budzyn
                         k/przejscia granicznego w Korczowej.
                         O godz. 10-tej rozpoczecie Splywu.
12.09.2010 r. – o godz. 15-tej zakonczenie Splywu
                          w Jaroslawiu, pozegnania i rozjazdy.

W czasie 3-dniowego splywu zwiedzamy:
- Mlyny: drewniana cerkiew z 1773 r.,
- Babiaki: resztki mlyna i stawu mlynskiego,
- Laszki: lotnisko szybowcowe,
- Wysock: palac i park hr. Zamojskich oraz slynne
                 deby Króla Jana III Sobieskiego,
- Jaroslaw: sredniowieczny gród (dla chetnych). 
Uczestnicy plyna na wlasnych kajakach lub
wypozyczonych przez organizatorów.
Codziennie spotykamy sie przy ognisku.

Za przeplyniecie trasy uczestnicy otrzymuja
potwierdzenie 45 km do kajakowych odznak TOK
i PZK.

UWAGA: Splywowiczów obowiazuja „warunki
uczestnictwa” w imprezach organizowanych przez
PTTK Rzeszów, zamieszczonych na stronie
www.pttkrzeszow.pl

EKWIPUNEK:
v wlasne namioty, spiwory i karimaty,
v plaszcze foliowe od deszczu,
v pojemniki na wode, latarki,
v obuwie na przenoski,
v czlonkowie PTTK – wazne legitymacje,
v sprzet do gotowania (butle i naczynia),
v instrumenty muzyczne i spiewniki,
v dobry humor.

SWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
v dojazd autokarem z Rzeszowa do Budzynia,
v kajaki 2 osobowe plastiki (dla chetnych),
v miejsca pod biwaki,
v obsluge przodownicko-przewodnicka,
v zwiedzanie na trasie,
v weryfikacje odznak kajakowych.

ZGLOSZENIA I WPISOWE
do dnia 3.09.2010 r. z podaniem adresu i nr PESEL
przyjmuje:
Oddzial PTTK Rzeszów, 35-064 ul. Matejki 2
oraz
KLUB POL-SURVIVAL PTTK
w czasie srodowych spotkan od 17-19-tej.
e-mail: pspttk@poczta.onet.pl
Dodatkowe informacje:
Zygmunt SOLARSKI tel. 607-995-393

WPISOWE:
  10 zl – czlonkowie PTTK i Ratownicy WOPR
  30 zl – sympatycy PTTK
Za miejsce w kajaku:
  30 zl – czlonkowie PTTK
  50 zl – sympatycy PTTK
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Wplacamy na konto:
PTTK Oddzial w Rzeszowie PEKAO S.A.
II O/Rzeszów 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742


