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Wszystkich fanów i sympatyków zapraszamy na
XIII Spływ Płetwonurków rzeką Brdą
Tegoroczna edycja odbędzie się w pięknej złotojesiennej scenerii
i dedykowana jest wszystkim wrażliwym twardzielom obu płci.
Mimo pory roku długość dystansu bez zmian no i miejsce startu i zakończenia.
Zalecamy zatem pianki pikowane czy też z podpinką.
Start odbędzie się tradycyjnie przy kładce tuż poniżej zapory w Smukale, zaś zakończenie przy moście
przy ulicy Ludwikowo. Do spenetrowania mamy odcinek rzeki o długości 6,5 km. Celem spływu jest
podziwianie fauny i flory rzeki Brdy oraz usuwanie z niej „dziwnych” znalezisk wybitnie nie pasujących do
otoczenia.
Impreza odbędzie się w dniach 24 – 25 X 2015 br. i przebiegać będzie dwuetapowo.
ETAP I
- godz. 10:00 – spotkanie na mecie spływu (rejestracja uczestników, instruktaż )
- godz. 11:00 – wyjazd na miejsce startu
- godz. 11:30 – start
- po zameldowaniu się ostatniego „spływcy” na mecie
- ciepła grochówka
- rozdanie pucharów, nagród, uściski od organizatorów …
ETAP II – dla osób zainteresowanych (opcja) – zbiorowe wspomnienia,
opowieści, relacje, foty, filmy itp.
- po zakończeniu Spływu przejazd we własnym zakresie do OW ArKadia nad Zalewem Koronowskim
http://www.arkadia-wczasy.pl/
- dojazd z Bydgoszczy : trasa 5/E261 lub 25 , kierunek- Koronowo / Koszalin - 42,1 km
- z Koronowa w kierunku Droga na Różannę /Sokole Kuźnica - 11km , cenna wskazówka - ArKadia
znajduje się po lewej stronie drogi !!! Duży żółty budynek ,ok. 1km drogą piaszczystą przez las
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GPS 53°24'57.53"N, 17°55'55.88"E
W Ośrodku organizatorzy zapewniają:
- wspaniałą atmosferę (w tym świeże powietrze)
- posiłek (kolacja)
- możliwość dalszego nawilżania naskórka (jeżeli
- śniadanie (niedziela)

komuś za mało)- nocne Polaków rozmowy

ODPŁATNOŚĆ
Odpłatność za ETAP I wynosi 35 zł i będzie regulowana bezpośrednio przed Spływem.
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Odpłatność za drugi etap indywidualnie na miejscu. Patrz informacje uzupełniające.
Wszelkie pytania dotyczące XIII Spływu prosimy kierować na adres e-mail:
erka@erka.org.pl
lub telefonicznie:
- Krzysztof 791 514 402
- Jacek 604 509 223
- Janek
501 021 306
Zapraszamy serdecznie !!!
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Informacje uzupełniające!
Pobyt w domkach 4 osobowych to koszt 140 zł/domek czyli 35 zł/os
Koszt śniadania to 15zł
Obiad mięsny 20-25 zł dwudaniowy lub zestaw -pstrąg z pieca z zupką 28 zł
Kolacja to 15 zł –porcjowana
Koszt grilla to kwestia ilości sztuk mięsa na osobę ,przystawek ,zakąsek ,sałatek itp. Srednio koszt to od
60zł-90 zł
Noclegi w pensjonacie to koszt 60 zł .os ,ale standard jest zdecydowanie dużo wyższy i na pewno
cieplej niż w domkach,każdy pokój posiada łazienkę i mini bar, LCD TV
Parking gratis ,
Ceny piwa w barze to od 3,5 do 5 zl za carlsberga,lech 4 zł/zubr 4zł ,Okocim ,harnaś itp.
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