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_____________________________________

ZAPROSZENIE

Klub Płetwonurków "PERKOZ-PRO"
zaprasza na
SPŁYW PŁETWONURKÓW SZLAKIEM BRDY "STER"
Sport, Turystyka, Ekologia, Rodzina
Impreza odbędzie się w dniach 28-29 września 2013
roku na odcinku rzeki Brdy od miejscowości Tryszczyn ELEKTROWNIA do miejscowości Janowo oraz w
ośrodku wypoczynkowym "Kręgiel".
KOMITET ORGANIZACYJNY
Zbigniew Piątkowski - Komandor Spływu,
Marek Kowalczyk, Jarosław Domiński , Klara Białowicz
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Bydgoszcz
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.
Klub "Perkoz-Pro" od wielu lat propaguje wspaniałe walory regionu
bydgoskiego. Od lat organizujemy imprezy na jednym z atrakcyjniejszych akwenów i fragmentów rzeki,
ukrytych pośród borów tucholskich.
Zasadniczym celem Spływu jest oczyszczenie wybranego fragmentu rzeki Brdy z przedmiotów obcych
środowisku wodnemu oraz szerzenie wiedzy z zakresu ekologii. Ponadto ciekawe konkurencje
wytrzymałościowe i zręcznościowe od lat gromadzą na starcie najlepszych. Gwarantujemy dobrą
zabawę.
PREZES
Klubu Płetwonurków
Jarosław Domiński
Program imprezy
sobota - 28 września
8.30 - zbiórka uczestników przed Klubem IWspSZ (POW). Bydgoszcz,
ul. Sułkowskiego 52.
9.00 - wyjazd autokaru do Janowa, odbiór pozostałych uczestników z mety w Janowie
9.30 - przejazd na miejsce startu zawodów do Tryszczyna
(ELEKTROWNIA).
11.00 - otwarcie spływu (Tryszczyn).
11.15 - uczestnicy ze śpiewem, muzyką i dobrym humorem przepłyną pięciokilometrowy odcinek Brdy z
zadaniem wyłowienia
przedmiotów obcych środowisku wodnemu.
14.00 - Janowo - META - ocena wyłowionych znalezisk, grochówka
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z wkładką dla wszystkich uczestników.
14.30 - przejazd do ośrodka wypoczynkowego "Kręgiel" w Nowym
Jasińcu, zakwaterowanie.
15.30 - Konkurs ekologiczny
16.30 - Mecz siatkówki (Perkoz - Reszta Świata)
19.00 - ognisko - wspólna zabawa przy muzyce
niedziela - 29 września
9.00 - śniadanie
10.00 - rozpoczęcie zawodów nawigacyjnych z busolą na ręce.
Część nawigacyjna zawodów odbędzie się przy użyciu sprzętu
własnego uczestników spływu w zespołach dwuosobowych.
12.30 - Konkurs zręcznościowy - podejmowanie fantów z dna Zalewu Koronowskiego na bezdechu
15.00 - podsumowanie zawodów, wręczenie nagród, zakończenie
spływu.
Nasze cele
- osoby przyjezdne mają szansę zobaczyć piękne okolice Bydgoszczy
- oczyścimy kawałek rzeki Brdy z większych śmieci
(od wielu lat to robimy, więc nie ma zbyt wiele pracy)
- spotkamy dawno niewidzianych przyjaciół i poznamy nowych
- wymienimy kolejne doświadczenia z ostatnich wypraw nurkowych
- sprawdzimy naszą wytrzymałość i umiejętność posługiwania się busolą na ręce
A co najważniejsze - będziemy się dobrze bawić
REGULAMIN
1. Warunki uczestnictwa:
a. płetwonurkowie
- podstawowe uprawnienia nurka,sprzęt ABC, pas balastowy, skafander neoprenowy.
Ważnym elementem spływu będzie ciekawe przebranie. Uczestnicy
spływu biorący udział w konkurencji pływania na orientację, muszą posiadać własną busolę, aparat
oddechowy, butlę, KRW oraz bojkę sygnałową.
b. pozostali uczestnicy (rodzina, znajomi, przyjaciele bez uprawnień)
- jakikolwiek środek umożliwiający bezpieczny spływ po rzece (ponton, dmuchany kajak, itp.).
Pamiętajcie o kapokach!!! Ci którzy pozostaną na widowni, też będą się dobrze bawić.
c. opłaty:
pierwszy dzień-30 zł, drugi dzień-20 zł, (całość, 2 dni z noclegiem i śniadaniem-100 zł).
Osoby towarzyszące: udział - 20 zł (całość, 2 dni z noclegiem i śniadaniem - 70 zł).
Dzieci do lat 7: udział bezpłatny (nocleg - 35 zł, śniadanie 15 zł)
Wpłaty należy dokonać do dnia 22.09.2013 r. przelewem na konto
PKO BP O/Bydgoszcz, nr 20 1020 1462 0000 7202 0125 5363 z dopiskiem
Spływ - STER i wyszczególnieniem pozycji za które płacimy.
2. Świadczenia
Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
- autokar z miejsca zbiórki do Janowa, Tryszczyna i Kręgla pierwszego dnia
imprezy,
- nagrody i dyplomy, znaczek pamiątkowy spływu.
3. Prawa i obowiązki
Uczestnicy spływu mają prawo korzystać z imprez towarzyszących
Do obowiązków uczestników spływu należy przestrzeganie regulaminu, zasad
kultury i ochrony przyrody
4. Klasyfikacja i nagrody
Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie, systemem punktowym. W klasyfikacji
końcowej będą brane pod uwagę: spływ, konkurs zręcznościowy i ekologiczny oraz
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pływanie na orientację. Nagrody od 1-3 miejsca otrzymają osoby o największej liczbie
zdobytych punktów. Szczegółowy opis klasyfikacji otrzymają uczestnicy przed imprezą.
5. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy
nie odpowiadają za wypadki i poniesione straty uczestnika spływu. Ubezpieczenie
należy realizować we własnym zakresie. Za spowodowanie szkód uczestnik odpowiada osobiście.
Spływ ujęto w terminarzu na 2013 r. i odbędzie się bez względu na pogodę.
6. Kontakt - informacje
Wszelkich informacji o spływie i warunkach udziału udziela Jarosław Domiński
tel. 503 350 513, e-mail: perkozpro@onet.eu oraz Klara Białowicz 608 657 032
Dodatkowe informacje o klubie oraz zdjęcia z poprzednich imprez można zobaczyć
Na stronie WWW.perkoz-pro.pl
ul. Sułkowskiego 52a, 85-915 Bydgoszcz Bydgoszcz, Poland
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