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NOWY DWÓR GDAŃSKI 2022 



I ORGANIZATORZY 

- Klub Turystyczny PTTK „SZUWAREK” w Nowym Dworze Gdańskim 

 

II WSPÓŁORGANIZATORZY 

- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku  

 

III CEL SPŁYWU 

- Poznanie środowiska żuławskich wód śródlądowych 

- Poszerzenie wiedzy uczestników na temat „Małej Ojczyzny” 

- Umocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej 

- Integracja żuławskich gmin i powiatów oraz ich mieszkańców 

- Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska 

- Popularyzacja szlaków kajakowych na Żuławach 

- Propagowanie turystyki kajakowej jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji 

- Promocja Żuław poprzez poznawanie kultury, tradycji oraz walorów turystycznych 

- Promocja „ Pętli Żuławskiej” 

 

IV KOMITET ORGANIZACYJNY 

- Komandor Spływu - Piotr Siwa 

- Wicekomandor - Roman Zdrojewski 

 

V TERMIN I TRASA SPŁYWU 

Spływ odbędzie się w dn. 09.04 2022 r. na trasie: 

Tujsk – Chełmek – Osłonka – Gozdawa – Żelichowo 

 

VI ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

Zgłoszenia należy przesyłać do dn. 07.04. 2022 r. na adres: pttk.szuwarek@gmail.com lub 

telefonicznie tel. 504 243 371 lub 501 815 446 

 

VII OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

- Posiadanie sprawnego kajaka oraz kamizelki asekuracyjnej 

- Przestrzeganie regulaminu Spływu oraz zasad zachowania się na wodzie 

- Przestrzeganie zarządzeń Komandora Spływu 

 

VIII PROGRAM SPŁYWU 

09.04.2022 r., sobota 
- godz. 9.00 zbiórka uczestników na placu ŻOK 

- godz. 9.30 przejazd do m. Tujsk, rozpoczęcie Spływu (rzeka Tuga – Szkarpawa – Kanał Panieński – 

Kanał Drzewny – Stara Tuga (dystans ok. 18 km) 

- ok. godz. 16.00 zakończenie Spływu 

 

XI UWAGI KOŃCOWE 

- Przewidziane ognisko i pieczenie kiełbasek na trasie Spływu 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Spływu 

osobom trzecim i na odwrót 

- Udział w Spływie odbywa się na własną odpowiedzialność 

- Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Spływie wyłącznie pod opieką dorosłych 

- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Spływu 

- Osoby nieposiadające kajaków mają możliwość wynajęcia sprzętu u organizatora 

- Wpisowe na cele statutowe w wysokości 20 zł plus rozliczenie kosztów transportu kajaków 

- Istnieje możliwość użyczenia kajaków klubowych w cenie 10 zł za kajak (liczba kajaków 

ograniczona) 

 

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM! 

ORGANIZATORZY 

mailto:pttk.szuwarek@gmail.com

