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Z A P R A S Z A  

W DNIACH 4-5 CZERWCA 2016 ROKU /SOBOTA/NIEDZIELA 

NA I SPŁYW KAJAKOWY   

IM. WALDEMARA ŚWITAJA „FUŃKA” 

 

Trasa spływu:   Rzeka Pilica od Michałowa Górnego do Mniszewa 

Cel imprezy:  

� utrzymanie tradycji kajakarskich wśród mieszkańców Pragi i okolic, 

� zapoznanie uczestników z walorami turystyczno-krajoznawczymi doliny 

rzeki Pilicy, 

� promowanie aktywnego trybu życia, 

� pozyskanie nowych adeptów turystyki wodnej, 

� integracja grup turystycznych. 

Kierownictwo spływu: 

� Leszek Grębecki – Komandor, 

� Zdzisław Kos – Pilot, Instruktor PZKaj. 

Uczestnicy: 

� osoby dorosłe – pełnoletnie, 

� młodzież powyżej 16-go roku życia za pisemną zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów), 

� pozostała młodzież i dzieci bezpośrednio pod opieką rodziców (prawnych 

opiekunów) lub innych osób dorosłych za pisemną zgodą rodziców 

(prawnych opiekunów) ze wskazaniem bezpośredniego opiekuna dziecka 

na spływie, 

� dzieci do 13-go roku życia mogą płynąć w kajaku tylko razem z osobą 

pełnoletnią. 
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Wpisowe:  dorośli – 190,00 zł/osobę ; dzieci do lat 13-tu – 120 zł/osobę 

Wpisowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów wypożyczenia kajaków, 

transportu ludzi i sprzętu,  noclegów na campingu „Sielanka”, wyżywienia 

(obiadokolacja na mieście + śniadanie catering), ubezpieczenia, ogniska oraz 

wstępu do muzeum. 

Zgłoszenia należy składać do 27 maja 2016 r. /piątek/, elektronicznie na adres 

mailowy lechu.baca@o2.pl podając:  

� Imię i nazwiska uczestników,  

� n-ry PESEL uczestników,  

� adres(y) zamieszkania,  

� oraz kontakt telefoniczny do zgłaszającego.  

Wpłat wpisowego należy dokonywać na adres:  

Oddział PTTK Warszawa Praga 

Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa 

Bank Millennium S.A. Warszawa, 

r-k nr 3211 6022 0200 0000 0060 8475 52 

z dopiskiem „spływ oddziałowy 2016”.  

Wpłaty za kilka osób (w ramach zgłoszenia) można dokonywać na jednym 

przekazie/przelewie, podając nazwiska i imiona wszystkich zgłoszonych. 

 

Program spływu: 

 4 czerwca – sobota 

� 8.00 – 11.00 przejazd autokarem Warszawa  - Warka - Michałów Górny, 

rozładunek i przydział sprzętu pływającego; 

� 11.00 start do I etapu spływu Michałów Górny – Warka (17,0 km). Trasa 

łatwa i przyjemna, bez przeszkód, ze spokojnym ale mocnym nurtem, za 

to bardzo przyjemna krajobrazowo, z ciekawą, zmienną linią brzegową; 

� 16.00 zamknięcie mety I etapu w Warce; 

� 17.00 -24.00 zakwaterowanie, obiadokolacja, zwiedzanie miasta, ognisko 

integracyjne.  
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5 czerwca – niedziela 

�  8.00 – 9.00 śniadanie, pakowanie; 

� 10.00 – 11.30 zwiedzanie muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce; 

� 12.00 start do II etapu spływu na trasie Warka – Mniszew (14,5 km) 

Stopień trudności rzeki jak na pierwszym etapie; 

� 16.00 zamknięcie mety II etapu w Mniszewie przy moście drogowym, 

zdanie kajaków, wioseł, kapoków i innego sprzętu; 

� 17.00 powrót do Warki po bagaże i wyjazd do Warszawy. 

Wyjazd:  dnia 4 czerwca 2016 godz.  8.00 – parking przy Urzędzie Dzielnicy                  

Praga Południe ul. Grochowska/Terespolska 

Powrót:  5 czerwca w to samo miejsce ok. godziny 19 - 20-tej 

Rodziny z dziećmi i dziadkami mile widziane, zgodnie z naszym hasłem: 

TURYSTYKA  ŁĄCZY  POKOLENIA! 

z turystycznym pozdrowieniem, 
 życząc wszystkim stopy wody pod kilem   

LECHU 
 

 


