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12-13.09.2020

PROGRAM:
❖ 12.09 (sobota) –Wyjazd busem z
Rzeszowa z dolnego parkingu obok
CH Nowy Świat ul. Mikołajczyka,
o godz. 7.00. (tu zostawiamy
samochody)
❖ Rozpoczęcie spływu w Ulanowie na
przystani flisackiej ok. godz. 9:00.
Etap: Ulanów-Radomyśl 33 kmbiwak namiotowy, ognisko,
❖ 13.09 (niedziela) o godz. 9.30 start
do Zawichostu – 22 km.
❖ Zakończenie spływu ok. godz.15.00
Za przepłynięcie trasy uczestnicy otrzymają
potwierdzenie 55 km do Odznaki TOK i PZK.

EKWIPUNEK:

MŁODZIEZOWO - RODZINNY SPŁYW KAJAKOWY

Sanem i Wisłą
Etap: Ulanów-RadomyślZawichost
W tym roku kończymy dolny odcinek
rzeki San i wpływamy do Wisły w
sąsiedztwie wsi Dąbrówka Pniowska
poniżej Sandomierza
70-lat PTTK
POZNAJEMY POLSKĘ Z
PTTK!
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namiot, śpiwór i karimata
komplet przeciwdeszczowy,
odzież na pogodę i niepogodę,
butla turystyczna z palnikiem i menażka,
pojemnik na wodę, latarka, apteczka,
obuwie do brodzenia po wodzie
i na przenoski
wodoszczelne worki na bagaż podręczny(lub
worki foliowe)
ważna legitymacja PTTK (podstawa
ubezpieczenia)
książeczki do odznaki TOK
koniecznie linka do kajaka (5m)
saperka(zalecana)
wskazane instrumenty muzyczne

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
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kajaki 2 osobowe, wiosła, kapoki
miejsca pod biwaki
dojazd i powrót busem
obsługa przodownicko-instruktorska,
transport bagażu
weryfikacja odznak kajakowych
wklejka

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE KAJAKOWE
(dla debiutantów na naszych imprezach –
rozmowa kwalifikacyjna)

ZGŁOSZENIA i WPISOWE w kwocie
50zł/osoba, do dnia 02.09.2020 (środa)
przyjmują:

Oddział PTTK Rzeszów
ul. Matejki 2, tel. 17 8536755
lub Zygmunt Solarski tel. 607995393
W czasie środowych spotkań w klubie od
godz.17 do 19-stej.
Osoby zamiejscowe wpisowe wpłacają na
konto
Oddział PTTK Rzeszów
Nr 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
z podaniem w tytule: „San i Wisła“
Ważne! Na konto wpłacamy tylko wpisowe!
Dodatkowo za miejsce w kajaku i transport
sprzętu w czasie spływu.
55 zł – członkowie Klubu Pol-Survival PTTK
z 2-letnim stażem i opłaconą składką,
dzieci i młodzież do 16 roku życia
65 zł – pozostali członkowie PTTK

W razie rezygnacji z uczestnictwa w spływie
po ww. dniu, zwrot całej kwoty nastąpi
w przypadku wskazania na swoje miejsce
innego uczestnika spływu.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń! Niewpłacenie
wpisowego w podanym terminie
skutkuje skreśleniem z listy.
W związku z sytuacją epidemiczną każdy
uczestnik będzie poproszony o podpisanie
oświadczenia (w załączniku).
Odmowa podpisania oświadczenia skutkuje
wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce,
bez zwrotu wpisowego.

