Oddział PTTK „Mazowsze” oraz Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK
zapraszają na
kurs dla kandydatów na przodowników turystyki kajakowej PTTK st. III
połączony ze spływem „Drzewiczka 2021” na rzekach Drzewiczce i Pilicy.
11 – 18.07.2021 r.

Organizatorzy:
•
•

Oddział PTTK „Mazowsze”, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK

Termin: 11-18.07.2021 r.
Baza: Drzewica - Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kemping nad Drzewiczką, www.drzewiczka.pl
Wpisowe: 1240 zł (lub 1090 zł z własnym kajakiem) (w tym przedpłata w wysokości 800 zł płatna na
konto Oddziału PTTK „Mazowsze” : 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151 najpóźniej do dnia 15 czerwca
2021 r. z dopiskiem „Drzewiczka 2021” 11-18.07 2021r., uzupełnienie wpisowego nastąpi w dniu 11.07
podczas rejestracji w Drzewicy)
Kartę zgłoszenia i ankietę przodownika należy przesłać na adres kajaki_kurs@wp.pl w terminie
do 14 czerwca 2021 r. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Przed wpłaceniem wpisowego prosimy o kontakt w celu sprawdzenia, czy są wolne miejsca.
Świadczenia organizatora:







siedem noclegów w domkach w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami i aneksem kuchennym,
siedem obiadokolacji,
transport osób i sprzętu na etapy spływu,
ubezpieczenie NNW,
obsługa instruktorska, zajęcia w zakresie doskonalenia technik używanych w kajakarstwie
miejsce w kajaku organizatora.

Warunki uczestnictwa w kursie:
1.
2.
3.
4.

Wypełnienie formularza zgłoszenia na kurs.
Dostarczenie ankiety przodownika turystyki kajakowej PTTK.
Przesłanie potwierdzenia wpłaty wpisowego.
Pożądane udokumentowane przepłynięcie 1000 km kajakiem (TOK PTTK / OT PZK st. srebrny
lub prawidłowo wypełniona z potwierdzeniem przepłynięcia tras książeczka turystycznych
odznak kajakowych PTTK/PZK).
5. Złożenie oświadczenia o brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w spływie
oraz uczestniczenia w zajęciach z ratownictwa w kajakarstwie.
6. Uczestnik musi umieć pływać.
7. Wskazane, aby uczestnicy posiadali zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu pomocy
przedmedycznej (nie dotyczy osób, które ze względów zawodowych posiadają taką wiedzę np.
ratownicy WOPR, lekarze itp.).

Obowiązki uczestników:
•
•
•
•
•

•

przestrzeganie programu oraz podporządkowania się zarządzeniom Organizatora ,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie,
dbania o porządek na obiektach, przestrzegania ustawy o ochronie przyrody oraz zasad
przepisów „Karty Turysty”,
nie spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających przed i w czasie trwania spływu i
zajęć.
posiadanie odzieży i obuwia umożliwiających udział w zajęciach na wodzie niezależnie
od warunków pogodowych i temperatury wody oraz co najmniej jednego kompletu
zapasowego.
Przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów określonych w rozporządzeniach państwowych
związanych z sytuacją epidemiologiczą COVID-19 w Polsce.

Uwagi ogólne:
•
•
•
•

Uczestnik osobiście odpowiada za sprzęt powierzony na czas trwania imprezy.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez uczestnika
w czasie trwania imprezy.
W razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i hydrologicznych Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany programu imprezy bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
Organizator informuje, że podczas imprezy będzie konieczność wychodzenia z kajaka na
przeszkody, przenoszenia kajaka, wchodzenia do głębokiej wody (pływania wpław).

Ramowy program:
•
•
•

11.07. 2021 r. godz. 9.00 –10:00 rejestracja uczestników w ośrodku w Drzewicy,
11-17.07.2021 r. – wykłady, szkolenie na wodzie, kilkuetapowy spływ kajakowy z elementami
edukacyjnymi „ Drzewiczka 2021”,
18.07.2021 r. – najpóźniej do godz. 16 zdanie kluczy do pokoi, wyjazdy do domu

Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK informuje, że w dniach 17-18 lipca 2021 r. w Drzewicy odbędzie
się również centralny egzamin dla przodowników turystyki kajakowej PTTK III stopnia. Zakres wiedzy
i umiejętności obowiązujący na egzaminie jest określony w dokumencie „Program szkolenia
przodowników turystyki kajakowej PTTK”. Program szkolenia i przykładowe pytania egzaminacyjne
są dostępne na stronie www.ktkaj.pttk.pl.
Uwaga: Organizator zastrzega możliwość odwołania kursu, spływu oraz egzaminu w przypadku
zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty pobytu w ośrodku, spływu
oraz zajęć praktycznych. Impreza jest organizowana na zasadzie non profit. Kurs teoretyczny oraz
egzamin są bezpłatne.
Dodatkowe informacje: Romualda Kuśmierczyk, tel. +48 609 220 057
Dofinansowano ze środków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

