POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ W ŻARNOWIE
26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5
-------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin X Żarnowskiego Spływu Rzeką Pilicą
28. lipca 2018 r. (sobota)
I. Organizator:
 Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie
II. Cele spływu:
- Poznanie odcinka rzeki Pilicy w woj. mazowieckim
- Propagowanie turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku.
- Popularyzacja walorów przyrodniczo – krajoznawczych Pilicy
- Integracja turystów kajakarzy
III. Termin i trasa spływu:
 Sobota 28 lipca 2018 r.
 Trasa: Tomczyce – Górki- Osuchów- Przybyszew – Pacew- Białobrzegi ( 22 km)
IV. Program:
 Spotkanie uczestników w Żarnowie przed Szkołą Podstawową godz. 8.oo
Możliwe wsiadanie na trasie z Żarnowa do Tomczyc np. w Opocznie po
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem
 Przejazd do Tomczyc (ok. 1,5 godz. – 75 km.) instruktaż zachowania na wodzie
 Godz.9.30 –9. 45 wodowanie kajaków w Tomczycach – rozpoczęcie spływu
 Ok. godz. 14.30 – zakończenie spływu w Białobrzegach,zdawanie kajaków do
godz. 15.00 przejazd do Tomczyc, ok. 15.30 przyjazd na podsumowanie –
wiata bazy namiotowej w Tomczycach, pieczenie kiełbasek, konkurs o Pilicy
itp. Możliwość zakupu wędzonego pstrąga. Ok. godz. 17.30 wyjazd w drogę
powrotną do Żarnowa. Rozwiązanie wycieczki ok. godz. 19.00 w Żarnowie.
IV. Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy przesyłają kartę zgłoszenia wraz z kwotą podaną w regulaminie.
Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe uczestnika, fakt przynależności do
PTTK. Opłata na rzecz organizacji spływu wynosi 65 zł dla członka PTTK z
aktualnie opłaconą składką i 75 zł dla pozostałych. Ilość osób, które wezmą udział
w spływie jest limitowany i musi być uzgodniona z organizatorem (PTTK w
Żarnowie.) Karta zgłoszenia powinna być wypełniona i podpisana przez
uczestnika. Zgłoszenia wraz z opłatami będą przyjmowane najpóźniej do 20 lipca
br. na adres oddziału w Żarnowie lub do wyczerpania miejsc.
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Uczestnicy proszeni są o zgłaszanie i wpłatę wpisowego na konto Oddziału w
Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej O/Żarnów nr. 29 89730003 0080 0801
4456 0001 z dopiskiem X Żarnowski Spływ rzeką Pilicą.
Telefon kontaktowy: (44) 75 77 289 lub 602 537 092
V. Świadczenia organizatorów:
 Pamiątkowy znaczek ze spływu ,okolicznościowa pieczątka
 Upominki w konkursie o Pilicy ( 3 miejsca)
 Poświadczenie punktów na Turystyczną Odznakę Kajakową
 Ubezpieczenie, miejsce w kajaku, kapok, kiełbasa z rożna z dodatkami,
gorące i zimne napoje
 Przejazd autokarem na miejsce wodowania i z mety spływu do Tomczyc, a
następnie do Żarnowa
VI. Obowiązki uczestników:
- przepłynięcie trasy spływu
- ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
- posiadanie legitymacji z opłaconą składką za 2018 r. (dotyczy członków PTTK)
- uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami ruchu na wodzie,
ppoż, bhp i regulaminem spływu.
VII. Uwagi końcowe:
 Spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 W wypadku nie przybycia na spływ uczestnik traci prawo do świadczeń,
wpisowe zwracane nie będzie.
 Podczas spływu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, uczestnicy muszą
mieć założone i zapięte kapoki
 Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane ze względu na brak możliwości
zabezpieczenia świadczeń.
 Spływ nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji
i jest imprezą non-profit.
Do zobaczenia na spływie.

