Oddział Wrocławski PTTK,
Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus”

Regulamin - Informator
60-lecie WKW „Wiadrus”
Zlot Przodowników Turystyki
kajakowej PTTK
26 do 28 września 2014 r.

Impreza dofinansowana przez
Zarząd Główny PTTK
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W czerwcu 1954 r. w Oddziale Wrocławskim PTTK powołano do życia sekcję kajakową,
która w 1956 r. otrzymała nazwę Wrocławski Klub Wodniaków, a od w 1961 r. połączyła się
z kołem nr 3. W 1970 r., podczas corocznego spotkania braci wodniackiej w Sobótce, odbył
się oficjalny chrzest wodniacki – WKW przyjął imię boga Odry Viadrusa (Wiadrusa),
a matką chrzestną była znana aktorka Kalina Jędrusik.
Z okazji obchodów 60-lecia WKW „Wiadrus” odbędą się następujące imprezy:
 Trzy spływy kajakowe:
o Odrą: Gajków – Wrocław (przystań)
o Odrą: Przystań – Stare Miasto.
o Oławą i Odrą: Park Wschodni – Przystań (w trakcie regaty kajakowe dla
upamiętnienia 133 rocznicy pierwszego wyścigu kajakowego w Europie).
Uwaga: Organizator zapewnia sprzęt kajakowy oraz dojazdy autobusem.
 Trybuna przewodnicka dla Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK.
 Zwiedzanie miasta Wrocławia z przewodnikiem (wycieczka piesza, tramwajem,
zwiedzanie Auli Uniwersytetu Wrocławskiego).
 Pokaz fontanny multimedialnej.
 Zabawa taneczna.
Termin:

25 – 28 września 2014 r.
Komitet organizacyjny:
Komandor
Vice Komandor
Zakwaterowanie
Piloci na wodzie
Przewodnicy po mieście
Sekretariat
Służba techniczna
Sędziowie
Bezpieczeństwo na wodzie
Służba medyczna
Obsługa spływów z lądu
Wyżywienie

- Bożena Siczek,
- Marek Nawracaj
- Małgorzata Kułach, Róża Buszyk, Wiesława
Wojtkiewicz
- Zygmunt Mizgalski, Zbigniew Trochimiak
- Anna Pawłowska, Andrzej Juśkiewicz
- Alicja Śniadecka, Lucyna Fiśkiewicz
- Andrzej Pawlak, Henryk Grygiel, Mateusz Kosmacz
- Ryszard Wójtowicz, Adam Korablewski
- Sławomir Kitlas (RWR)
- Irena Baściuk
- Piotr Bigiel, Jacek Jasiński
- Bogusława Krzysztofek, Lucyna Juśkiewicz

Cel imprezy:
Impreza ma na celu:
1. Uroczyste obchody 60-lecia działalności Wrocławskiego Klubu Wodniaków
„Wiadrus”.
2. Przybliżenie mieszkańcom Wrocławia klubu kajakowego WKW „Wiadrus”.
3. Propagowanie szlaków kajakowych Wrocławia i okolic. W szczególności rzek Odry i
Oławy płynących w granicach administracyjnych miasta.

4. Popularyzacja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na wodzie.
5. Systematyczne ożywianie Odry i jej dopływów we Wrocławiu i okolicach poprzez
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w formie spływów kajakowych.
6. Uczczenie 133 rocznicy pierwszych europejskich regat kajakowych, które odbyły się
25 września 1881 r we Wrocławiu na rzece Odrze. Start historycznych regat odbył się
na wysokości obecnej przystani kajakowej klubu „Wiadrus”.
7. Spotkanie Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK z całej Polski.

Program szczegółowy imprezy:
25 września 2014 ( czwartek )
Od 16:00 - przyjmowanie uczestników ( Dom Studencki, ul. Wittiga)
(kolacja i śniadanie we własnym zakresie)
26 września 2014 ( piątek )
9:00 – 9:45 - Spotkanie na przystani (ul. Rzeźbiarska-Biskupin) i załadunek kajaków.
9:50 - Wyjazd autokaru i busów z kajakami do Gajkowa.
10:30 - Przygotowanie kajaków do wodowania na miejscu startu.
10:45 - Start do etapu Gajków – Wrocław (przystań PTTK).
Po drodze wpłynięcie na rozlewisko Bajkał i śluzowanie przez śluzę
Opatowice.
ok. 14:00 - Dopłynięcie do przystani PTTK.
od 14:00 - Wydawanie ciepłego posiłku.
15:00 – 17:30 - Trybuna przewodnicka (na przystani).
18:30 - Zwiedzanie Wrocławia.
Spotkanie na Ostrowie Tumskim i przejście do Rynku (dojazd i powrót
komunikacją zbiorową).
27 września 2014 (sobota )
(śniadanie we własnym zakresie)
9:30 - Spotkanie na przystani (ul. Rzeźbiarska) przed spływem Odrą.
Przygotowanie sprzętu pływającego.
10:00 - Uroczyste otwarcie spływu, zejście na wodę (Odra) przy przystani.
ok. 12:00 - Dopłynięcie do Ostrowa Tumskiego (pakowanie sprzętu).
13:00 - 15:00 - Następnie:
 Z Ostrowa Tumskiego przejście do Uniwersytetu Wrocławskiego
(zwiedzanie Auli Leopoldina z przewodnikiem).
 Korowód wodniacki (ubiory kajakowe, wiosła) - przejście do
siedziby Oddziału Wrocławskiego PTTK (Rynek).
 Poczęstunek.

15:30 – 19:00 - Uroczystości w siedzibie Oddziału w Rynku:
 Spotkanie z Zarządem Wrocławskiego Oddziału PTTK oraz
zaproszonymi gośćmi.
 Uroczyste uhonorowanie osób zaangażowanych w działalność WKW
„Wiadrus” oraz PTTK.
 Prezentacja historii klubu
ok. 19:30 - przejazd zabytkowym tramwajem z Rynku do Hali Stulecia
20:30 - Pokaz fontanny multimedialnej (taras widokowy)
Po pokazie – spacer do akademików.
- Spotkanie taneczne w klubie w akademiku (ul. Wittiga)
28 września 2014 (niedziela )
(śniadanie we własnym zakresie)
8:45 - Spotkanie na przystani, załadunek kajaków i wyjazd autokaru z
uczestnikami do Parku Wschodniego (spływ rzeką Oławą).
(uczestnicy dodatkowi – dojazd własnymi samochodami)
9:40 - Przygotowanie kajaków do wodowania na miejscu startu
10:00 - Uroczyste otwarcie spływu
10:15 - Start: trasa Park Wschodni (Oława) – przystań PTTK (Odra).
12:00 - (etap końcowy spływu)
Regaty z okazji 133 rocznicy pierwszego wyścigu kajakowego w Europie.
Na odcinku: Most Grunwaldzki – przystań WKW Wiadrus.
od 13:00 - Wydawanie ciepłego posiłku, biesiada kajakowa na przystani.
15:00 - Ogłoszenie wyników regat i rozdanie nagród.
16:30 - Wyjazd kierowców (busem) po samochody prywatne zostawione na
starcie.
ok. 17:30 - Zakończenie uroczystości 60-lecia WKW Wiadrus.
(przystań PTTK)
Podsumowanie – spływy kajakowe:
2014-09-26
(piątek)

Rzeka Odra na odcinku: Gajków – Wrocław (przystań kajakowa WKW
Wiadrus, ul. Rzeźbiarska 6)
09:00 – załadunek sprzętu, następnie wyjazd z przystani do Gajkowa
14:00 – zakończenie spływu na przystani.

2014-09-27
(sobota)

Rzeka Odra na odcinku: przystań kajakowa – Ostrów Tumski.
09:30 – przygotowanie sprzętu, wypłynięcie.
12:00 – meta na Ostrowie Tumskim

2014-09-28
(niedziela)

I Etap: Rzeka Oława z Parku Wschodniego do ujścia Odry.
II Etap: Regaty kajakowe na odcinku: most Grunwaldzki – przystań
kajakowa WKW Wiadrus
08:45 – załadunek sprzętu i wyjazd do Parku Wschodniego (bus i samochody
prywatne).
12:00 – zakończenie I Etapu, Start do wyścigu (dla chętnych).
13:00 – zakończenie spływu.

Zgłoszenia i opłaty:
Uczestnicy:
Impreza ma charakter otwarty z ograniczona liczba uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń
na poszczególne imprezy). W spływach kajakowych i regatach mogą brać udział osoby
pełnoletnie, umiejące pływać. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział pod opieką i na
odpowiedzialność zgłaszającego.
Opłaty:
285,00 Pełne uczestnictwo z zakwaterowaniem od czwartku do niedzieli (3 noclegi).
245,00 Pełne uczestnictwo z zakwaterowaniem od piątku do niedzieli (2 noclegi).
55,00 Za każdy dzień zgodnie z programem (bez zakwaterowania).
Za każdy dzień dla członków klubów:
 WKW Wiadrus
40,00
 Ptasi Uskok
(z opłaconymi składkami za rok 2014)
Wpisowe (po potwierdzeniu zgłoszenia):
 płatne na k-to: Oddział Wrocławski PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12
BZ WBK Nr: 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667
Tytuł przelewu: WKW Wiadrus – „60-lecie”
 osobiście w sekretariacie spływu
Zapisy:
Zapisy do dnia 20 września 2014 r.
Do zgłaszania się proszę używać karty zgłoszeń z witryny WKW „Wiadrus”:
www.wiadrus.wroc.pl zaznaczając „X” chęć udziału w imprezie z ograniczoną liczbą
uczestników (liczy się data zgłoszenia).
Uwagi:
1. Zgłoszenia przyjmowane są na imprezy całodniowe.
2. Pierwszeństwo dla osób zaproszonych, następnie wg kolejności zgłoszeń na:

a.
b.
c.
d.

Noclegi.
Wycieczkę tramwajową po Wrocławiu.
Spływy kajakowe (na sprzęcie organizatora).
Przejazd autobusem na spływ (pierwszeństwo dla uczestników spływu na
sprzęcie organizatora).
3. Organizator zapewnia ograniczoną ilość sprzętu pływającego wraz z przewozem
uczestników spływów. Nie zapewnia natomiast przewozu prywatnych kajaków i osób
(kierowców) z samochodów prywatnych.
Zgłoszenia przyjmuje:
Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS” Oddziału Wrocławskiego PTTK.
Bożena Siczek, tel. 504 028 040, mail: bsiczek@wp.pl

Uprawnienia i obowiązki
Uczestnicy otrzymują:
 Sprzęt pływający na spływy kajakowe (w ograniczonej liczbie – liczy się kolejność
zgłoszeń). Przewóz uczestników spływu na sprzęcie organizatora.
 Obsługę sędziowską na etapie Regat na Odrze.
 Medale dla zwycięzców Regat na aOdrze.
 Ubezpieczenie NNW.
 3 posiłki ( 1, 3 dnia – regeneracyjne po spływie, 2 dnia – poczęstunek w siedzibie
PTTK w Rynku).
 Zakwaterowanie w domu akademickim dla osób spoza Wrocławia (od czwartku do
niedzieli).
 Upominki spływowe.
 Udział w imprezach towarzyszących (w przypadku niektórych liczy się kolejność
zgłoszeń w przypadku wyczerpania miejsc).
Obowiązki uczestników:
 Podporządkowanie się Regulaminowi oraz uzasadnionym poleceniom Organizatora
Imprezy.
 Przedstawienie w Sekretariacie imprezy dokumentów: Dowodu Osobistego
(legitymacji szkolnej), dowodu opłaty wpisowego.
 Nienadużywanie napojów alkoholowych.
 Na spływach kajakowych:
o Uczestnik ma obowiązek płynięcia w kamizelce asekuracyjnej.
o Udzielanie pomocy innym uczestnikom w razie potrzeby.
o Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przed i w trakcie płynięcia
(organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika ze spływu bez
podania przyczyn w przypadku uzasadnionych podejrzeń o bycie pod
wpływem alkoholu).
o Prosimy o niezanieczyszczanie trasy spływu.
o Każdy uczestnik powinien posiadać na wodzie zapasowy komplet ubrań
zabezpieczony przed zamoczeniem.

o Uczestnicy są obowiązani podporządkować się poleceniom Pilotów spływu
(początkowego i końcowego) oraz poleceniom Policji Wodnej, RWR.
 Podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa Imprezy.
Telefon alarmowy WOPR w razie nieprzewidzianych zdarzeń na wodzie:

601 100 100
Osoby poniżej 18 lat biorą udział w spływach tylko pod warunkiem płynięcia z
pełnoletnim uczestnikiem i pod jego opieką lub za zgodą opiekunów prawnych.
Organizator oczekuje, że uczestnicy spływów i regat umieją pływać, każdy z
uczestników bierze udział w spływie kajakowym na własną odpowiedzialność (i
odpowiada za niepełnoletnich
uczestników, których
ma
pod
opieką).
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu i nie słuchania zaleceń Kierownictwa
Imprezy Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia poszczególnych
uczestników z niektórych imprez lub z całości.

Postanowienia końcowe
 W zależności od nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo
do dokonania zmian w programie imprezy.
 Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające
warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody, pokrywa lodową itp.).
 W szczególności Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy spływu, gdyby
nurt Odry uniemożliwiał lub bardzo mocno utrudniał powrót od ujścia Oławy do
przystani PTTK pod prąd.
 Osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia
międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu lub z całości imprezy bez prawa do
zwrotu wpisowego.
 Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie
trwania imprezy.
 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu.

Organizacja
Organizator:

Oddział Wrocławski PTTK – WKW WIADRUS
Współorganizatorzy

 Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK
 Centrum Turystyki Kajakowej i Aktywnego Wypoczynku ROKANA

Dofinansowanie:

 Zarząd Główny PTTK
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Instytucje wspierające:







Urząd Miasta Wrocławia (sponsor wycieczki tramwajowej i medali)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej, oddział we Wrocławiu
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Komisariat Wodny Policji we Wrocławiu

Pozostałe organizacje i osoby wspierające organizację imprezy:

 Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”
 Międzyuczelniany Klub Kajakowy „WroTKa”

Serdecznie zapraszamy !

