
 

 

 

 
   

rz. Wel – 86 km /lewy dopływ rz. Drwęcy/  

Jedna z najpiękniejszych rzek w regionie o niezwykle różnorodnej charakterystyce. Płynie przez mroczne 
lasy, świetliste zagajniki, pola i łąki, trzcinowe mokradła. Raz płynie leniwie, innym razem tworzy bystrza. 
Prawie na całej swojej długości płynie przez Welski Park Krajobrazowy.  

Charakterystyczną cechą Parku jest różnorodność środowiska przyrodniczego, bogactwo flory i fauny 
oraz zróżnicowanie krajobrazu. Na trasie  mijamy dwa rezerwaty przyrody „Piekiełko" i „Ostrów 
Tarczyński”. Ten pierwszy jest bardzo trudny dla kajakarzy, znaczny spadek wody i kręty nurt nadaje górski 
charakter rzeki.  

Na trasie występuje wiele przeszkód naturalnych /zwalone drzewa/ i sztucznych /jazy, elektronie/  

wymagających wysiadania i przenoszenia kajaka. Szlak zaliczany jest do trudniejszych, wymaga 

doświadczenia kajakarskiego, jednocześnie jest bardzo atrakcyjny.  

  

Baza imprezy – OW INTER PIAST w Kalborni, tel. 89/647-40-31  

Organizatorzy:  

- Ognisko TKKF „Szczęśliwice"  

- Młodzieżowy Klub Wodniaków i Ratowników PTTK O/Mazowsze oraz wspomagający – Polski  
Związek Kajakowy.  

Kadra:  

Komandor – Andrzej Pawlewski   

Kierownik pływania/pilot początkowy – Zbigniew Skrzymowski,  

Bosman i pilot końcowy – Zdzisław Kos,  

Sędzia główny – Elżbieta Gomulska  

 

Wpisowe – 350,00 zł. /dzieci do lat 10 – 250,00 zł./ W 
ramach wpisowego są następujące świadczenia:  

- 4 noclegi w domkach o podwyższonym standardzie,  

- 3 gorące posiłki po pływaniu i 1 śniadanie w dniu wyjazdu (05.05),  

- 3 etapy spływowe,  

- miejsce w kajaku za dodatkową opłatą w wysokości 60,00 zł,  

(uczestnicy płynący na własnym sprzęcie dodatkowo płacą za transport kajaka  20,00 zł. )  

- transport autokarem,  

- medale i puchary,  

- wklejki spływowe,  

- ognisko,  

- opłata klimatyczna,  

- program rekreacyjny w tym strzelanie z broni pneumatycznej, - ubezpieczenie NNW.   

- parking strzeżony – 10 zł za dobę, niestrzeżony - gratis.  

  

 

ZAPOWIEDŹ    

XXIII Rodzinnego  Ogólnopolskiego Spływu  

Kajakowego  

„Mazowiecka Wiosna 2019”  
rz. WEL od Szczeplin do Chełst – ok. 50 km  

w dniach  01 – 5.05.2019 r.  
 



  

Warunki uczestnictwa  

* W spływie mogą uczestniczyć wszystkie osoby posiadające umiejętność samodzielnego 
kajakowania w trudnych warunkach rzeki o charakterze górskim.  

* Posiadanie umiejętności pływania w zakresie określonym przez WOPR.   

* Dzieci i młodzież biorą udział w spływie pod opieką osób dorosłych i za zgodą prawnych  
opiekunów.  

* W imprezie mogą również uczestniczyć osoby nie biorące udziału w poszczególnych etapach 
spływowych, które dokonały pełnej opłaty wpisowego.  

* Dokonanie opłaty wpisowej najpóźniej do dnia 01.04.2019 r. Po upływie tego terminu  wpłaty 
przyjmowane są po skontaktowaniu się z Organizatorem i uzyskaniu informacji o wolnych 
miejscach.  

  

UWAGA – z uwagi na ograniczoną ilość miejsc liczy się czas uiszczenia opłaty.  

Zgłoszenia  

Należy wypełnić na piśmie z podaniem danych: - imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon 
kontaktowy, kategoria łodzi (T-1,T-2) i składu załogi. Zgłoszenie przesłać na adres TKKF „Szczęśliwice” 
– ul, Bartłomieja 12/16, 02-683 Warszawa tel. 22/857-52-03 lub pocztą elektroniczną na adres:  e-mail 
tkkf.szczesliwice@wp.pl wraz z dowodem wpłaty wpisowego.  

  

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie po 01.04.2019 r.  wpisowe nie podlega zwrotowi. 
Pieniądze należy wpłacać na konto Ogniska: 

BANK MILLENIUM S.A. Nr 30 1160 2202 0000 0000 4889 3890 

  

Weryfikacja odbędzie się w dniu 01.05. od 16:00 do 22:00. 

Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą zweryfikowania się w sekretariacie spływu. Do 
weryfikacji niezbędne są:  

1) Posiadanie dowodu tożsamości.   

2) Potwierdzenie wpłaty wpisowego.   

3) Złożenie pisemnej zgody prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej.       

4) Ustalenie kategorii łodzi i składu osady.  

5) Złożenie „Oświadczenia uczestnika”   

Po zweryfikowaniu uczestnik zapoznaje się z uszczegółowionym programem oraz regulaminem 
konkurencji kajakowych i rekreacyjno-sportowych.  

  

Obowiązki uczestnika spływu  

1) Każdy uczestnik zobowiązany jest do:  

* podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania się i przestrzegania 
Regulaminu Spływu,  

* obowiązkowego pływania w kamizelce asekuracyjnej,  

* posiadania niezbędnego wyposażenia na kajak ( patrz Załącznik Nr 1),  

* udzielania pomocy innym uczestnikom spływu , jeśli takiej potrzebują,  

* pokrycia strat materialnych na rzecz organizatora i osób trzecich,  

* dbania o przydzielony sprzęt i zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniem Kierownictwa 
Spływu,  

* zachowania ustalonego porządku podczas trasy spływów oraz przestrzegania zakazu 
wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym,  

* przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów 
przeciwpożarowych,  

* przestrzegania zakazu spożywania alkoholu przed wypłynięciem oraz na wodzie i jego 
nadużywania podczas trwania imprezy.  

  



2) Zaleca się aby każda osada kajakowa posiadała własną apteczkę.  

3) Wszyscy uczestnicy biorą udział w punktacji spływu ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji 
kajakowych. Udział w grach i zabawach brzegowych jest  nieobowiązkowy choć mile widziany przez 
Organizatorów.  

  

Uwagi końcowe  

1. Uczestnicy biorą udział w Spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie 
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.  

2. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez 
uczestników w czasie trwania imprezy.  

3. Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe, poziom wody w rzece  i bezpieczeństwo 
uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływów, bez obowiązku 
rekompensaty dla uczestników.  

4. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w Spływie osób, które nie 
podporządkują się Regulaminowi oraz zarządzeniom Kierownictwa, bez obowiązku zwrotu 
wniesionych opłat.  

5. Organizatorzy Spływu gwarantują, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do 
żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy.  

6. W czasie Spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o Regulamin Konkurencji 
Kajakowo-Brzegowych przeprowadzi klasyfikację indywidualną i drużynową.  

  

Informacje o imprezie  

- Andrzej Pawlewski, tel. 0503 112 576  

- Elżbieta Gomulska,  tel. 0606 255 577  

  

Załącznik   

Wykaz niezbędnego wyposażenia osobistego dla osób biorących udział w części kajakowej    

„Mazowiecka Wiosna 2019”  

  

* Ciepła lekka odzież na kajak /dwie koszulki z długimi rękawami, lekka kurtka z kapturem chroniąca 
ciało przed wiatrem i zamoczeniem, najlepiej z materiału „oddychającego”, dresy- najlepiej z przewagą 
sztucznego włókna, obuwie do brodzenia po wodzie, skarpety, czapkę i rękawiczki chroniące 
przed zamoczeniem. Część z wymienionej odzieży należy pobrać na zapas z uwagi na możliwość 
wywrotki.  

* Wodoszczelny worek na zapasową odzież.   

* Buty turystyczne.  

* Odzież do przebrania się po spływie.  

* Okulary przeciwsłoneczne,   

* Termos na herbatę,  

* Wodoszczelny pojemnik na prowiant, leki, itp.  

* Cumkę do kajaka.  

* Zestaw niezbędnych leków.  

* Fartuch lub folię chroniącą nogi przed zamoczeniem.  

  

  Andrzej Pawlewski  

  

  

W załączeniu – karta zgłoszenia  


