Miêdzynarodowy

Sp³yw Kajakowy

WARTA - TOUR 07

TERMIN I TRASA SP£YWU

WARUNKI UCZESTNICTWA

ZG£OSZENIA

Sp³yw jest imprez¹ o charakterze turystycznym



i krajoznawczym. Przeprowadzony bêdzie zgodnie z Regulaminem Sp³ywów PZKaj.

dobry stan zdrowia i odpowiednie
przygotowanie fizyczne,



umiejêtnoæ p³ywania (potwierdzona



przyjmowane bêd¹ do 11 czerwca 2007 r.,

owiadczeniem),


Kruszwica - Poznañ
23 czerwca - 03 lipca 2007 r.
16.00-20.00

24.06  zbiórka uczestników w Poznaniu,
ul. Strzeszyñska 58 (Enea SA)

9.00

odjazd autokaru do Kruszwicy

10.00

Kruszwica - Mielnica Du¿a

26.06  Mielnica Du¿a - lesin
27.06  lesin - Konin
28.06  dzieñ wolny
29.06  Konin - L¹d
30.06  L¹d - Nowe Miasto
01.07  Nowe Miasto - Jaszkowo
02.07  Jaszkowo - Poznañ
03.07  odcinek szybkociowy (OS)




25 km)
(15 km)
(20 km)
(



uczestnicy bior¹ udzia³ w sp³ywie na

iloæ miejsc ograniczona (o uczestnictwie
decyduje kolejnoæ zg³oszeñ)



organizator dysponuje ograniczon¹ iloci¹
kajaków, odp³atnie (10 z³ miejsce / dzieñ),
obowi¹zuje kolejnoæ zg³oszeñ.

wp³ata wpisowego:

TRANSPORT

studenci, uczniowie

100  - uczestnicy z krajów UE
60  - uczestnicy z krajów UE
(nowi cz³onkowie)

40  - uczestnicy z zagranicy
(pozostali)

2 km)

KS Stomil Poznañ ok. godz. 12.00



240 z³ - uczestnicy z Polski
160 z³ - cz³onkowie WSTiRW Warta Pñ,

33 km)
(46 km)
(38 km)
(41 km)

03.07  uroczyste zakoñczenie sp³ywu -

uczestnicy w trakcie sp³ywu powinni

w³asn¹ odpowiedzialnoæ,

(

(

sprzêt musi byæ zabezpieczony przed

mieæ za³o¿one kamizelki ratunkowe,

10.00

- start o godz. 10.00

uczestnicy bior¹ udzia³ w sp³ywie na

zatoniêciem i sprawny technicznie,



weryfikacja cd.

25.06  uroczyste otwarcie sp³ywu

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki
i Rekreacji Wodnej WARTA,
60-479 Poznañ, Strzeszyñska 190,
fax/tel.: +48 61 8422312,
e-mail: wstirw@warta.poznan.pl
konto: 11 12401763 1111 0000 18133758

osoby niepe³noletnie musz¹ przedstawiæ

w³asnym sprzêcie,

23.06  weryfikacja uczestników sp³ywu,
KS Stomil Poznañ

na adres:

zgodê opiekunów prawnych,


zg³oszenia (z za³¹czon¹ kserokopi¹ wp³aty)



organizator

zapewnia

dowóz

uczestników

i sprzêtu z Poznania na miejsce startu.


organizator

zapewnia

p³atny

parking

strze¿ony w Poznaniu.
*

dzieci do lat 12 bior¹ udzia³ w sp³ywie
bezp³atnie (pod opiek¹ osoby doros³ej)



organizator

zapewnia

w czasie trwania sp³ywu.

transport

baga¿y

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji
Wodnej
P ZK

INFORMACJE KOÑCOWE:


WARTA

organizator zapewnia bezp³atne miejsce
na rozbicie namiotu na campingach lub
ustawienia przyczepy kempingowej
w trakcie sp³ywu,



namioty i sprzêt biwakowy w³asny
uczestników,



organizator zapewnia jeden ciep³y posi³ek
w ci¹gu dnia (na zakoñczenie etapu),



pozosta³e wy¿ywienie we w³asnym zakresie
(niadania i kolacje, obiad w dzieñ wolny).



uczestnicy sp³ywu objêci s¹ ubezpieczeniem
NNW,



organizator zapewnia zabezpieczenie
ratownicze i opiekê medyczn¹ na trasie
sp³ywu.

Szczegó³owe

informacje

i

zasady

punktacji

sp³ywu dostêpne bêd¹ w Regulaminie Sp³ywu
i

w

Internecie:

www.warta.poznan.pl

IMPREZA DOFINANSOWANA

UWAGA !

ZE RODKÓW:

Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Kierownictwo sp³ywu zastrzega sobie prawo
zmiany trasy oraz odwo³ania imprezy w czêci
ca³oci

w

niesprzyjaj¹cych
lub

innych

przypadku
warunków

okolicznoci

zaistnienia

atmosferycznych
stwarzaj¹cych

zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia uczestników,
przy czym uczestnikom nie przys³uguje prawo
zwrotu wniesionych op³at. Prawo interpretacji
regulaminu nale¿y do kierownictwa sp³ywu.

Ministerstwa Sportu w Warszawie

foto: Wojciech Owsianowski

lub

Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Wielkopolskiego

VIII. Miêdzynarodowy
Sp³yw Kajakowy

WARTA - TOUR 2007

w Poznaniu

rz. Warta (218 km)

Urzêdu Miejskiego w Poznaniu

Kruszwica - Poznañ
23.06 - 03.07.2007

