Czeka na nas rzeka o malowniczych, a
zarośniętych brzegach, pełna przeszkód i zwałek
drzew poczynionych przez żerujące bobry. Urzekną
nas drewniane cerkiewki i pozostałości urządzeń
spiętrzających wody oraz resztki parków
podworskich.
PROGRAM:
6.09.2014 r. – o godz. 6.30 wyjazd z Rzeszowa
autokarem z placu k/basenu ROSiR,
ul. Pułaskiego do miejscowości
Tuchla.
O godz. 10-tej rozpoczęcie Spływu.
7.09.2014 r. – o godz. 15-tej zakończenie Spływu
w Jarosławiu( przystań przy moście)
, pożegnania i rozjazdy.

SPŁYW
„El Dorado Kajakowe”
NA RZEKACH:

6 – 7.09.2014 r.
Pod patronatem:
Wójta Gminy Laszki
W tym roku zapraszamy wodniaków na
przeżycie prawdziwego „El Dorado Kajakowe”
dziką rzeką SZKŁO od wschodniej granicy do Sanu
i dalej do Jarosławia.

W czasie 2-dniowego spływu zwiedzamy:
- Babiaki: resztki młyna i stawu młyńskiego,
- Laszki: lotnisko szybowcowe,
- Wysock: pałac i park hr. Zamojskich oraz słynne
dęby Króla Jana III Sobieskiego,
- Jarosław: średniowieczny gród (dla chętnych).
Uczestnicy płyną na własnych kajakach lub
wypożyczonych przez organizatorów.
Wieczorem spotykamy się przy ognisku.
Za przepłynięcie trasy uczestnicy otrzymują
potwierdzenie 38 km do kajakowych odznak TOK
i PZK.
UWAGA: Spływowiczów obowiązują „warunki
uczestnictwa” w imprezach organizowanych
przez PTTK Rzeszów, zamieszczonych na
stronie www.pttkrzeszow.pl
EKWIPUNEK:
 własne namioty, śpiwory i karimaty,
 płaszcze foliowe od deszczu,
 pojemniki na wodę, latarki,
 obuwie na przenoski i brodzenie po wodzie,
 członkowie PTTK – ważne legitymacje,
 sprzęt do gotowania (butle i naczynia),
 instrumenty muzyczne i śpiewniki,
 dobry humor,

 książeczki odznak TOK-PZK.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
 dojazd autokarem z Rzeszowa do Tuchli,
 kajaki 2 osobowe plastiki (dla chętnych),
 miejsca pod biwaki,
 obsługę przodownicko-przewodnicką,
 weryfikacje odznak kajakowych.
ZGŁOSZENIA I WPISOWE
do dnia 20.08.2014 r. z podaniem adresu i nr
PESEL przyjmuje:
Oddział PTTK Rzeszów, 35-064 ul. Matejki 2
oraz
KLUB POL-SURVIVAL PTTK
w czasie środowych spotkań od 17-19-tej.
e-mail: pspttk@poczta.onet.pl
WPISOWE:
30 zł – członkowie PTTK i Ratownicy WOPR
60 zł – sympatycy PTTK
Za miejsce w kajaku:
40 zł – członkowie PTTK
70 zł – sympatycy PTTK
Dodatkowe informacje:
Zygmunt SOLARSKI tel. 607-995-393
Ania SĄSIADEK
tel. 696-421-689
lub Urząd Gminy Laszki
Andrzej Piekuś
Zbigniew Hanas

tel. 609 991 500
tel. 609 405 925

Zapraszamy do grona członków PTTK !!!
Potrzebne 2 zdjęcia legitymacyjne.

Oddział PTTK – Klub Pol – Survival
PTTK Rzeszów – Urząd Gminy Laszki
Strona internetowa:
www.ps.pttk.rzeszow.pl

www.srp.jaroslaw.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

