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Wszystkich fanów i sympatyków Brdy zapraszamy na
XVI Spływ Płetwonurków rzeką Brdą
Impreza, której stałym celem jest monitoring stanu rzeki oraz usuwanie z niej zbędnych śladów naszej
cywilizacji, odbędzie się w dniach 9 – 10 VI 2018 i przebiegać będzie jak zwykle dwuetapowo.
ETAP I
- godz. 10:00 – spotkanie na mecie spływu (rejestracja uczestników, instruktaż )
lokalizacja - GPS N 53 ° 08 ′ 20,47 ″ - E 17 ° 58 ′ 19,97”
! Zalecany strój to ABC + pianka !
- godz. 11:00 – wyjazd na miejsce startu
- godz. 11:30 – start
- po zameldowaniu się ostatniego „spływcy” na mecie
- grochówka
- ocena trofeów przez Komisję Sędziowską
- rozdanie pucharów, nagród, uściski od sponsorów i organizatorów …
ETAP II – dla osób zainteresowanych (opcja)
- po zakończeniu Spływu przejazd we własnym zakresie do OW ArKadia nad
(http://www.arkadia-wczasy.pl/).

Zalewem Koronowskim

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. 1 km
drogą piaszczystą przez las.
GPS 53°24'57.53"N, 17°55'55.88"E
W Ośrodku organizatorzy zapewniają:
- wspaniałą atmosferę (w tym świeże powietrze)
- posiłek (obiad + kolacja + śniadanie)
- możliwość dalszego nawilżania naskórka ( jeżeli komuś za mało ... )
- pogaduchy o naszych nurkowiskach ...
- nocne Polaków rozmowy
ZGŁOSZENIA I ODPŁATNOŚĆ
Zgłoszenia należy przesyłać na adres erka@erka.org.pl podając rozmiar koszulki. Termin przyjmowania
zgłoszeń mija 31 V 2018 (termin przygotowania koszulek).
Odpłatność za ETAP I wynosi 40 zł (regulowana przy wpisywaniu się na listę uczestników)
Odpłatność za ETAP II indywidualnie w ośrodku „Arkadia”. Patrz informacje uzupełniające.
1/2

Erka - Erka

Wygenerowano: 29 September, 2020, 17:53

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 27 V 2018 (termin rezerwacji domków).
Wszelkie pytania dotyczące XVI Spływu prosimy kierować na adres e-mail:
erka@erka.org.pl
lub telefonicznie:
- Krzysztof
791 514 402
- Janek
501 021 306
- Jacek 604 509 223
Zapraszamy serdecznie !!!
Informacje uzupełniające!
Pobyt w domkach 4 osobowych to koszt 140 zł/domek czyli 35 zł/os
- obiad
- 25 zł dwudaniowy
- kolacja
- 15 zł – porcjowana
- śniadanie - 15 zł (niedziela)
----------------------------------razem
90 zł/os
Regulamin XVI Spływu
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