III SPŁYW KAJAKOWY WOJSKOWEGO KOŁA PTTK
„SPŁYWAJ Z ZIMORODKIEM”
28-29 LIPCA 2018
Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 32. BLT w Łasku zaprasza na spływ kajakowy po
rzece Widawce.
TRASA SPŁYWU:


1 dzień: rzeka Widawka; start: Restarzew Cmentarny – meta: Rogóźno; 12 km.
Odcinek średnio trudny, możliwe nieliczne zwałki drzew, silny nurt rzeki.



2 dzień: rzeka Widawka; start: Rogóźno – meta: Jeziorko; 14,3 km. Odcinek
początkowo łatwy. Przenoska kajaków na jazie w miejscowości Stara Wieś
(elektrownia wodna). Na wysokości Rembieszowa rzeka rozwidla się na trzy
odnogi. Dość wymagający i bardzo atrakcyjny krótki odcinek (ok. 1,5 km).

NOCLEG:


Na terenie prywatnej posesji „Zimorodek” w Rogóźnie, własny namiot, dla osób
bez namiotu znajdzie się kawałek podłogi pod dachem, proszę zabrać śpiwór i
karimatę.



Zapewnione WC, prysznic. dostęp do wody bieżącej.

PROGRAM IMPREZY:


SOBOTA, 28 LIPIEC 2018



godz. 8:30 – zbiórka w siedzibie WK PTTK - pl. Lotników Łaskich 1



podpisanie regulaminów, zapakowanie sprzętu biwakowego do autokaru



godz. 9:00 – wyjazd autokarem do Rogóźna, gdzie zostawiamy bagaże; przejazd
do Restarzewa na miejsce rozpoczęcia spływu



godz. 10:00 – planowany start spływu kajakowego



godz. 15:00 – planowany czas dotarcia na miejsce biwaku



godz. 16:00 – ciepły posiłek dla wszystkich uczestników spływu , odpoczynek



godz. 18:00 – gra drużynowa „Kalambury”



godz. 20:00 – dyskoteka, ognisko



godz.

22.00

–

bezkrwawe

łowy

owadów

na

światło

z

objaśnieniem

entomologicznym/oglądanie Perseidów


przewidziano mniej wyczerpujące atrakcje: gra w kap sle, w państwa miasta, w
klasy, Darts, karty, kości i planszówki



NIEDZIELA, 29 LIPIEC 2018



godz. 9:00 – śniadanie, zwijanie biwaku, pakowanie bagaży



godz. 10:00 – planowany start spływu kajakowego



godz. 16:00 – spływ na metę do Jeziorka



godz. 16:30/17:00 – powrót do Łasku (siedziba WK PTTK)

KOSZT IMPREZY ORAZ TERMIN ZGŁOSZENIA


wpisowe na jedną osobę – 110 zł



dla członków Wojskowego Koła PTTK – 100 zł



w cenie imprezy: kajaki z wyposażeniem, dowóz uczestników , ich bagaży,
kajaków oraz sprzętu, ubezpieczenie NW, nocleg, ognisko(drewno), obiad i
śniadanie, naczynia grillowe, węgiel do grilla, kawa i herbata



pozostała żywność i napoje – we własnym zakresie



termin zgłoszenia do 21.07.2018



liczba miejsc ograniczona, decyduję kolejność zgłoszeń i wpłata zaliczki (60 zł)!!!



potwierdzenia udziału proszę przesyłać na adres mailowy Wojskowego Koła
PTTK (pttklask@poczta.onet.pl)



wpłaty w siedzibie WK PTTK w Łasku(Plac Lotników Laskich 1), w terminie
ustalonym telefonicznie lub w każdy piątek od godziny 17 00 do 18 00.

KONTAKT


Piotr Pawlikiewicz – tel. 697 410 900



email – pttklask@poczta.onet.pl



profil na Facebooku: https://www.facebook.com/Wojskowe-Ko%C5%82o-PTTK%C5%81ask-776686965700537/

UWAGI
Każdy z uczestników spływu powinien zaopatrzyć się w:


buty do sportów wodnych lub sandały, chronią stopy przed skaleczeniem podczas
brodzenia, klapki są złym pomysłem mogą zostać porwane przez nurt wody



kapelusz na głowę i okulary przeciwsłoneczne (zabezpieczone sznureczkiem
przed utonięciem podczas pokonywania przeszkód wodnych)



cienka nieprzemakalna kurtka



ubranie na zmianę, najlepiej spakowane w worek żeglarski lub zapakowane w
foliowe torby, zabezpie czone przez zawilgoceniem



opakowania hermetyczne na: sprzęt fotograficzny, kluczyki, telefon, dokumenty,
pieniądze



worki na śmieci



jedzenie i picie



środki na komary



namiot, śpiwór, karimatę

Część rzeczy zostanie przewieziona od razu na miejsce noclegu, czę ść można wziąć
ze sobą, pamiętając przy tym o ograniczonej ładowności kajaka

Serdecznie zapraszamy

