Cel i zadania spływu:
Zgłoszenia :
Zgłoszenia indywidualne i klubowe należy kierować na adres:
KLUB KAJAKOWY KOŁA ZAKŁADOWEGO PTTK Przy ZPS ,, Lubiana'' S.A. w Łubianie, 83-407
Łubiana k/Kościerzyny w terminie do 15 sierpnia.

Wpisowe :
Wpisowe za udział w Spływie wynosi:

-

Dla uczestników klubów zrzeszonych – 110 Zł

-

Dla pozostałych uczestników – 110 Zł

-

Miejsce w kajaku od osoby / spływ (ilość ograniczona) – 60 zł

-

(za cały spływ – 3 dni)

-

Osoba nie zweryfikowana przebywająca na biwaku – 60 Zł

-

(za cały spływ - 3 dni w tym opłata za pole namiotowe)

-

Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kwalifikowanej

-

Nawiązanie przyjacielskich kontaktów i bliższe wzajemne poznanie się ,,braci
wodniackiej'' z całej Polski zachęcające do organizacji imprez i wymiany doświadczeń

-

Zapoznanie uczestników spływu z pięknem Ziemi Kaszubskiej, a w szczególności z
urokami rzek i jezior rejonu kościerskiego.

-

Kontakt z ,,Porcelana Lubiana''

-

zwiedzanie Zakładu Prcelany Stołowej Lubiana w Łubianie; zakupy wyrobów
ceramicznych w sklepie fabrycznym.

Program Spływu:
23. 08. 2012 (czwartek)
Weryfikacja oraz wpłaty gotówkowe uczestników spływu będą przyjmowane na terenie
Ośrodka Worzałówka w Łubianie od godz. 17.00, w sekretariacie, domek nr. 2
24. 08. 2012 (piątek) – pierwszy dzień spływu
Trasa : J.Graniczne, Rz.Graniczna, J.Sudomie,J.Mielnica, J.Osuszyno- 16 km
Godz. 9.30-10.00 stert .
Godz.12.30-13.00 zgłoszenie na półmetkach

W ramach wniesionych opłat pokrywa się koszty organizacyjne spływu, ubezpieczenie w PZU,
pamiątki spływowe, wklejki do książeczek TOK i OT PZK, opiekę lekarską, biwakowanie, jeden
bezpłatny posiłek w każdym dniu spływu, kiełbaski na ognisku.

Godz.13.30-14.00 start do wyścigu Osuszyno-Łubiana
Godz. 14.15. start załóg nie biorących udziału w wyścigu.
Godz. 16.00 zamknięcie Mety.

Informacje końcowe : Szczegółowe informacje i zasady punktacji spływu dostępne są w regulaminie
Spływu
w
Internecie
na
stronie
http://www.lubianapttk.prv.pl
oraz
pod
adresem
e-mail:
Jaszewski.Zbigniew@lubiana.pl, tel. 694 420 422, Komador Jarosław Ptaszyński tel. 694 420 438,
Ptaszynski.Jaroslaw@lubiana.pl . Uczestnicy spływu objęci są ubezpieczeniem NW. Prawo interpretacji
regulaminu należy do Kierownika Spływu.Uwaga! Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo zmiany trasy
oraz odwołania imprezy w części lub w całości w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków
atmosferycznych lub innych okoliczności stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników, przy
czym uczestnikom nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionych opłat.

25.08.2012 (sobota) – drugi dzień spływu
Trasa I. J.Graniczne/przeprawa przez rury/do końca J.Garczyn / powrót tą samą trasą (16km)
Trasa II : J.Graniczne; Rz.Graniczna; Rz.Pieliska do mostu drogowego w Kornym/powrót (12km)
Godz. 9.30-10.00 stert do trasy pierwszej
Godz.10.15-10.45 start do trasy drugiej
Godz.12.00-12.30 zgłoszenie na półmetkach
Godz.14.00-otwarcie mety II etapu w Łubianie.
Godz.16.00 wyścig Australijski.Startują po 4 osady z klubu
ilość okrążeń uzależniona jest od ilości osad biorących udział w wyścigu (1 okrążenie-1000m)

26.08.2012 (niedziela) – trzeci i ostatni dzień spływu

-

Świadczenie: prysznice, toalety.

Regaty „Lubiana”

Kwalifikacja:

Godz. 10:30 – Sztafeta kajakowa, startuja wyznaczone 3 osady z klub

Na Spływie będzie prowadzona zgodnie z regulaminem PZK. Imprezę sędziować będą sędziowie
PZK. Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących klasach: K1, K2, przy minimum 4 osadach
w klasie. Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona przy zgłoszeniu przez daną drużynę min. 3
osad.

Godz. 15:00 – Uroczyste zakończenie spływu i rozdanie nagród
Godz. 16:30 – Zakończenie imprezy
Warunki uczestnictwa:
-

Spływ Kajakowy Ceramików jest imprezą ogólnopolską organizowaną dla turystów
kajakarzy

-

W Spływie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy ukończyli 18 lat i posiadają dowód
osobisty, kartę pływacką'

-

Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki
kajakowej.

-

Od osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie obojga rodziców

Turyści uczestniczący w spływie zobowiązani są do:
-

Posiadania własnego sprzętu pływackiego,

-

Posiadania własnego sprzętu ratunkowego i reperaturki do sprzętu pływackiego,

-

Zweryfikowania się przed rozpoczęciem spływu,

-

Podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa spływu,

-

Kulturalnego i godnego turysty zachowania się w czasie trwania imprezy,

-

Udzielania pomocy w nie szczęśliwych wypadkach innym uczestnikom spływu,

-

Przestrzegania przepisów ogólnych ,, Karty Turysty'',
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie
odpowiadają za straty materialne poniesione w czasie trwania spływu, natomiast
uczestnicy odpowiadają indywidualnie za uszkodzenia sprzętu lub obiektów
turystycznych. Młodociani poniżej 18 lat posiadający ważną kartę pływacką biorą udział
w spływie pod opieką osób pełnoletnich, co należy zgłosić przy weryfikacji.

Zakwaterowanie i wyżywienie :
-

zakwaterowanie w Ośrodku ORW ‘Worzałówka’ w Łubianie

-

organizator (w ramach wpisowego) zapewnia miejsce na rozbicie namiotu lub
ustawienie przyczepy kempingowej w dniach od 23.08 do 26.08.2010 r.

-

Wyżywienie: jeden posiłek dziennie, pozostałe we własnym zakresie (na miejscu bar)

