
                         

                                      Śląski Klub Turystyki Kajakowej 

                   

 
 
 
 
We współpracy z:  
 

 
 

 
      

                       Urząd Miasta   Urząd Miasta   Starostwo     Urząd Gminy   Urząd Gminy  Urząd Gminy  Urząd Gminy     

                        Zator         Wadowice  Wadowice  Spytkowice    Mucharz     Stryszów      Tomice            

 

 

                                                              

 
zapraszają w dniach 27–29 maja 2022 r.  na 

 

50 Jubileuszowy   Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Mariana Skołyszewskiego 

 

                                             Skawa – Wisła 2022 
 
                                                    Świnna Poręba – Przewóz, 37 km 
 

 
Patronat honorowy nad imprezą przyjęli:        Starosta Wadowicki  Eugeniusz Kurdas 

 
    

 

Impreza organizowana jest w ramach Projektu Polskiego Związku Kajakowego pn. „Aktywnym być, to dłużej 

żyć”, w cyklu tematycznym „Od Kajtka do Kajetana 2022” i dofinansowana przez: 

 

                                                                     
        Komitet organizacyjny spływu: 

 

Komandor                             -   Władysław Grabowski 

V – ce Komandor                 -   Adam Honisz 

Sędzia główny                      -   Agata Bielak 

Obsługa sędziowska             -   Jan Śledziowski, Tomasz Kliś, Dawid Marek 

Obsługa biura                       -   Barbara Cyprys, Anna Tril 

Kwatermistrz       -   Jan Śledziowski, Marian Cyprys  

Piloci                                    -   instruktorzy ŚKTK Neptun 

 

 

Cel i zadania spływu: 

   – promowanie  turystyki i rekreacji kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku w różnych grupach 

      społecznych i wiekowych oraz w środowisku wiejskim  

   – zapoznanie uczestników z urokiem rzeki Skawy 

   -  promocja miasta i powiatu  wadowickiego 

   – popularyzacja odznaki „Miłośnik rzeki Skawy” 

    

 

 

 

 

 



 

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:  
   Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się w terminie do 15.05.2022 r. za pomocą formularza 

internetowego (dostępnego na stronie: sktk-neptun.pl) 

Informacje szczegółowe:  tel. 695 649 596 

 

Do 15.05.2022 r. należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora spływu, w wysokości: 

 

- od każdego uczestnika                                                                                    -  140,-  zł 

- dzieci i młodzież w wieku 7–18 lat                                                                -  100,-  zł 

- osoba towarzysząca                                                                                        -  100,-  zł 

- dzieci do lat 7     (bez pamiątki spływowej)                                                   -    60,- zł 

- członkowie ŚKTK „Neptun”                                                                          -  100,- zł 

 

na konto Ś.K.T.K. „ Neptun” :     BGŻ Knurów    45 2030 0045 1110 0000 0258 6770.   

W tytule należy podać nazwisko (lub nazwiska) z dopiskiem  „ Skawa 2022”  

 
O przyjęciu na spływ decyduje dokonanie wpłaty na ww. konto w ustalonym powyżej terminie.  
Brak wpłaty skutkuje usunięciem z listy zgłoszenia.  Zgłoszenia (wraz z wpłatą) po wyznaczonym terminie nie 
gwarantują wszystkich świadczeń osobie zgłoszonej.  

Rezygnacja z udziału w spływie po 18.05.2022 r. nie powoduje zwrotu opłat wniesionych na rzecz organizatora. 

Prawa i obowiązki uczestnika: 
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 

    - miejsce na biwaku 

    - pamiątkę spływowa  

    - ubezpieczenie NNW  

    - ciepły posiłek po  każdym etapie 

    - przewodnictwo na trasie 

    - opiekę medyczną 

    - przewóz uczestników na trasy spływu   

    - przewóz sprzętu własnego   

    - wklejkę do książeczki odznak kajakowych 

    - prawo do udziału w punktacji indywidualnej i drużynowej wg zasad  podanych w zał. 1 

 

Obowiązki uczestnika : 
   - przestrzeganie regulaminu spływu i zaleceń kierownictwa spływu    

   - przestrzeganie zasad ochrony przyrody i p. poż. 

   - odpowiedzialność prawna i materialna za szkody wyrządzone osobom trzecim 

   - nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej 

   - zakaz spożywania alkoholu na trasie spływu 

PROGRAM 

 

27.05.2022 r. / piątek /    

 

                                               12:00 – etap bonusowy: Zembrzyce – korona zapory Świnna Poręba 11 km*) 

                                  17:00 – 21:00  - weryfikacja w biurze spływu na biwaku w Podolszu 

                                               21:00   - wieczór integracyjny - ognisko  

28.05. 2022 r. / sobota / 
                                      7:30 – 8:30  - c.d. weryfikacji ,  dla osób przyjeżdżających w sobotę 

                                                 9:00  - odprawa kierowników drużyn 

                                                 9:30  - otwarcie spływu  

                                               10:00  - wyjazd autokarów na start I etapu  

                                   11:30 - 12:00 - start  I etapu, Świnna Poręba – Grodzisko 18 km (OLC) 

                                   13:30 - 15:00  - start od (OS) , Grodzisko – Podolsze 4 km  

                                               16:00  - zamknięcie mety wyścigu i etapu,  ciepły posiłek 

                                  17:30 – 18:30  - turniej rekreacyjno-sportowy  (wg osobnego regulaminu)      

                                  20:00 – 24:00  - ognisko, wieczór gitarowy 

 

29.05. 2020 r. / niedziela /        
                                     9:00 – 9:30   - start do II etapu, Podolsze – Przewóz, 15 km 

                                   11:00 - 12:00 –  meta II etapu 

                                               12:00 - zamknięcie mety, odjazd ostatniego autokaru z mety do Podolsza 

                                               14:30 -  ciepły posiłek   

                                               15:30  - uroczyste zakończenie spływu, wręczenie pucharów, medali i dyplomów  

 



 

 

 

Wyżywienie i wyposażenie:    

 
  Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym i z własnym wyposażeniem biwakowym.   Biwak 

stały mieści się na boisku LKS „Skawa” w Podolszu.  Do dyspozycji będą: WC, wiata , bieżąca woda i dostęp do prądu, 

grill węglowy, kawa, herbata, czajniki elektryczne  Wszyscy przygotowują śniadania i kolacje we własnym zakresie. 

   Klub promuje akcję „Stop plastykom”, w związku z tym posiłki będą wydawane do naczyń własnych  uczestników 

spływu lub do naczyń papierowych. 

 

 

Wynajem kajaków:  
                  Dzięki uprzejmości firm, osoby nie posiadające własnego sprzętu, mają   możliwość wynajęcia kajaków 

       2- osobowych  i 1- osobowych.  Zamówienia proszę kierować bezpośrednio do firmy 

       1/  "Kajaki na Skawie".  : Mirosław Tłomak – tel: 608 093 166 lub   biuro@kajaki-na-skawie.pl . 

       Zamówiony sprzęt będzie dostarczony na start spływu  i odebrany z mety spływu. 

       2/ PMJ Paweł Jakubiec: 880 461 639 

 

 

Na spływie będzie funkcjonował Terenowy Referat Weryfikacyjny. Zainteresowani będą mogli dokonać 

weryfikacji przepłyniętych kilometrów i po zweryfikowaniu uzyskać odznakę „Miłośnik rzeki Skawy”. 

 

Uczestnicy biorą udział w punktacji drużynowej oraz indywidualnej w następujących kategoriach:   

  T-1 i T-2 kobiety, T-1 i T-2 mężczyźni, T-2 mikst 

    

 

Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i 

przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji, promocji i archiwizacji imprezy. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez organizatora oraz jego partnerów i sponsorów. 

Administratorem danych osobowych jest Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun”. 

 

 

                                    ZASADY PUNKTACJI W SPŁYWIE 

 

A. Punktacja indywidualna 

Daną kategorię tworzy minimum 5 startujących osad. Osady z kategorii niepełnych mogą być dołączone do kategorii 

wyższych, jeśli wyrażą na to zgodę. 

  Do punktacji tej zaliczane będą: 

a) OLC (odcinek limitowany czasem) Poręba – Grodzisko, 18 km. Limit czasowy 140 min. 

     Każda osada płynąca w OLC uzyskuje następujące punkty: 

     +5 pkt. za wypłynięcie ze startu o czasie 

     +5 pkt. za wpłynięcie na metę w wyznaczonym czasie 

    Za przekroczenie czasu zamknięcia startu i mety odejmuje się: 

      1 pkt za każde rozpoczęte 5 minut, 

    10 pkt. za wypłynięcie przed otwarciem startu 

    10 pkt. za przypłynięcie powyżej 15 minut po zamknięciu mety. 

 

b) OS (odcinek szybkościowy) Grodzisko – Podolsze 4 km. Start w godz. 13:30 14:30 

     Punktacja w każdej kategorii: 

      I miejsce     60 pkt.  

     II miejsce     40 pkt. 

    III miejsce    30 pkt. 

    IV miejsce    20 pkt. 

     V miejsce    10 pkt. 

      każde pozostałe 5 pkt 

1. Uczestnicy startują na sprzęcie, na którym pokonywali górną część etapu, w kategorii, w jakiej zostali 

zweryfikowani. Wszelkie zmiany osobowe skutkują dyskwalifikacją w wyścigu. 

2. Osady uczestniczące w OS zgłaszają udział sędziemu startowemu, podając numer osady. Ustne powtórzenie 

numeru przez sędziego jest potwierdzeniem zgłoszenia. 

3. Osady startują pojedynczo po usłyszeniu sygnału „start” od sędziego, w odstępach minimum 2-minutowych. 

4. Dopuszcza się jednoczesny start dwóch osad dowolnej kategorii. 

mailto:biuro@kajaki-na-skawie.pl


5. Czas pokonania trasy wyścigu mierzony jest z dokładnością do 1 min. W przypadku jednakowego czasu dla kilku 

osad w danej kategorii, wyższą pozycję zajmują osady starsze wiekowo w tej samej kategorii startowej. 

 

B. Punktacja drużynowa 

   Drużynę tworzy minimum 5 zgłoszonych, pływających osad we wszystkich kategoriach.  Do punktacji zalicza się : 

 - wyniki punktacji indywidualnej w OLC i OS 

 -  + 1 pkt za każdego uczestnika 

 - wyniki turnieju rekreacyjno – sportowego na lądzie. Zał. nr 1 dostępny podczas weryfikacji 

 

 

 

 

 

 

Protesty 

  Każdy uczestnik ma prawo do złożenia protestu dotyczącego jego lokaty w wyścigu, po wpłaceniu wadium w 

wysokości 50,- zł. 

 Protest można złożyć w biurze spływu najpóźniej 30 min od pisemnego ogłoszenia wyników. 

 Uznanie protestu skutkuje zwrotem wniesionego wadium. 

Kary za: 

       - nieudzielenie pomocy na wodzie                                       -  100 pkt. 

       - niestosowne zachowanie                                                    -    20 pkt. 

       - spożywanie alkoholu na trasie spływu                               -  200 pkt 

 

   Nagrody: 

- indywidualnie za pierwsze trzy miejsca – medale i dyplomy 

- drużynowo – puchary dla pierwszych pięciu drużyn 

 

Postanowienia końcowe     

   

   OSK „Skawa – Wisła” jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym. Dostępny 

jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają umiejętność pływania, sprzęt pływający oraz ratunkowy. Młodzież do 

lat 18 może płynąć pod opieką osoby dorosłej, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia w biurze spływu o 

przejęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom 

techniczny sprzętu  i stan zdrowia zgłaszanych osób. 

Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikłe nie z winy organizatora.  

           Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

i przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji, promocji i archiwizacji imprezy. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez organizatora oraz jego partnerów i sponsorów. Dane osobowe 

uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy. 

Administratorem danych osobowych jest Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” Żory .  

    W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu organizator może odwołać 

spływ w całości lub zmienić jego program. W tym wypadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wniesionych 

opłat oraz poniesionych innych kosztów.  Kierownictwo spływu ma prawo wykluczyć ze spływu osoby, które nie 

przestrzegają regulaminu lub nie podporządkowują się zarządzeniom organizatora. Osobom takim nie przysługuje 

zwrot wpisowego. 

W przypadkach wątpliwych kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do interpretacji  tego regulaminu. 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
         50 JOSK  SKAWA - WISŁA 2022 

 
*)  Etap bonusowy 

Istnieje możliwość przepłynięcia odcinka rzeki Skawy od Zembrzyc do zapory Świnna Poręba. 

Osoby zainteresowane powinny zgłosić fakt w formularzu zgłoszenia. W zależności od ilości zgłoszonych osób, organizator ustali 

miejsce zbiórki uczestników i szczegółowy harmonogram.  Udział w tym etapie nie pociąga za sobą żadnych kosztów organizacyjnych 

od uczestnika. 

 

 

 

 



Wadowice – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim. Położone jest w części południowej w 

Beskidzie Małym, nad rzeką Skawą. Miasto, po raz pierwszy wzmiankowane w 1325 r., początkowo było niewielkim 

ośrodkiem, lecz od końca XVIII w. zaczęło się szybciej rozwijać. Obecnie – jako miasto rodzinne papieża Jana Pawła 

II – stanowi ważny ośrodek pielgrzymkowy. 

Wiele zabytków związanych jest z „polskim” papieżem i głównie w tym celu odwiedzają miasto pielgrzymi      i turyści. 

Turystyka jest ważnym elementem dla rozwoju miasta, dlatego władze miasta i powiatu oraz mieszkańcy starają się 

robić wiele aby przyjąć jak największą ilość przybyszów.  

     To miasto upodobali sobie również kajakarze, którzy corocznie pływają przepiękną rzeką Skawą. Rzeką kapryśną, 

burzliwą i leniwą, potrafiącą spłatać niejednemu figla ale działającą jak magnes dla miłośników tej dyscypliny turystyki. 

Jej malowniczość przyciąga corocznie od 150 do 250 kajakarzy z klubów całego kraju.  

    Obecnie coraz więcej osób uprawia ten rodzaj wypoczynku. Umożliwiają to firmy działające w tym zakresie, kluby 

turystyczne czy koła. Mało kto jednak wie, że prekursorami spływów ogólnopolskich na Skawie była grupa kajakarzy 

z Mysłowic, którzy w 1970 roku pokonali odcinek z Zembrzyc do Zatora. Organizowali je przez kolejne 11 lat. W roku 

1982 działacze Śląskiego Klubu Turystyki Kajakowej „Neptun” Żory, pod wodzą Komandora spływu Marka 

Zielezińskiego , podjęli się organizacji tej imprezy. W roku 2022 , klub będzie organizatorem 50 jubileuszowej imprezy 

na gościnnej ziemi wadowickiej.  

    Organizacja tej imprezy wymaga wielkiego nakładu pracy. Odległość od siedziby klubu sprawia , że organizatorzy, 

w trakcie przygotowań, zdani są na pomoc miejscowej ludności i władz miasta oraz okolicznych gmin. Tutaj , bomba !     

Rzadko organizatorzy spotykają taką reakcję władz samorządowych. Są one bardzo przychylne, udzielają wsparcia, 

akceptują ten rodzaj imprezy i wkładają wszystkie siły aby impreza tej rangi była powodem do dumy dla samorządów. 

Nawiązują się kontakty z różnymi organizacjami społecznymi, kołami zainteresowań, kołami gospodyń wiejskich i 

władzami gmin.   

   Budowa zapory na Skawie, w Świnnej Porębie, zmieniła trasę spływu. W latach poprzednich kajakarze płynęli z 

Zembrzyc przez Czartak do Zatoru. Obecnie pływają spod zapory do Podolsza. Wszędzie władze gmin czy miast są 

bardzo przychylne, przyjmują honorowe patronaty nad imprezą czy też fundują puchary dla zwycięzców drużynowych. 

Nadmienić wypada, że od kilku lat patronat honorowy obejmuje Starosta Wadowicki co podnosi rangę spływu.  

     A co na to kajakarze, można by zapytać ?  

     Otóż, z przyjemnością przepływają przez miasto Wadowice, zbierają punkty na ustanowioną przez klub odznakę 

„Miłośnik rzeki Skawy” propagując tym samym rzekę oraz mijane miasta i gminy. Zatrzymują się przy brzegach, 

częściowo zwiedzają okolice i suną na metę spływu. Potem ponownie wracają, z rodzinami, do Wadowic aby spędzić 

w nim więcej czasu , zajrzeć w urokliwe zakątki i , co oczywiste, skosztować słynne kremówki.   

Mieszkańcy zaś, patrzą czasami z podziwem, czasami z niedowierzaniem jak w niesprzyjających warunkach można 

pływać na „ich rzece”.  

   Hasło „ Skawa dla was” jest wciąż aktualne a władze samorządowe miasta Wadowice i gmin ościennych zapraszają 

w swoje progi, 

 i zrobią wszystko aby uprzyjemnić pobyt.  

Do  zobaczenia na szlaku kajakowym i historycznym.                                                                                                                             


