11.08.2015 wtorek
godz. 9.00 - etap: Ciechocin - Lubicz - Toruń 38 km,
- pauza w miejscowości Lubicz uczestnicy otrzymają ciepły posiłek z napojem,
- występ zespołu muzycznego „Dolina Drwęcy”,
godz. 16.00 - obiad.
12.08.2015 środa, Toruń
- zwiedzanie z przewodnikami PTTK miasta (j. polski, j. angielski, j. niemiecki),
- zawody w rzucie piłką do kosza oraz rzucie piłką na odległość,
- spotkanie kierownictwa i przedstawicieli grup z władzami miasta,
godz. 15.00 - obiad.

Harmonogram Spływu

13.08.2015 czwartek
godz. 9.00 - etap: Toruń - Solec Kujawski 27 km,
godz. 14.00 - obiad,
- występ zespołów muzycznych folklorystycznych,
- zabawa taneczna,
godz. 16.00 - spotkanie kierownictwa i przedstawicieli grup z władzami miasta i gminy.
14.08.2015 piątek, Solec Kujawski
godz. 14.00 - obiad,
- AquaPark (ilość bezpłatnych wejściówek na basen ograniczona),
- JuraPark (ilość bezpłatnych wejściówek do parku ograniczona),
- występ zespołów muzycznych, folklorystycznych,
- pokazy ratownictwa wodnego zorganizowane przez miejscowy oddział WOPR,
- wodniacy będą mieli szansę spróbować własnych sił w jazdy na kole oraz nartach
wodnych.
15.08. 2015 sobota
godz. 9.00 - etap: Solec Kujawski - Chełmno 45 km,
- prosimy o zabranie kanapek oraz napojów!
- ciepły posiłek w Chełmnie w siedzibie Klubu,
godz. 17.00 - uroczystość zakończenia spływu,
- podsumowanie przebiegu,
- wręczenie pucharów i nagród.
Uwagi końcowe:
Przy opracowywaniu niniejszego harmonogramu staraliśmy się zamieścić najdokładniej jak
potrafimy poszczególne punkty, niektóre z nich mogą ulec zmianie w trakcie trwania spływu.
Dlatego w widocznym miejscu na obozach będzie wystawiana tablica informacyjna, na której
będą informacje dotyczące etapów i pory wydawania obiadów.
Obiady będą wydawane dopiero gdy koniec spływu będzie schodzić na ląd.
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Harmonogram przebiegu 55. Międzynarodowego Spływu Kajakowego
„Pojezierzem brodnickim - Drwęcą - Wisłą”, „od KAJtka do KAJetana” 1-15.08.2015 r.
31.07.2015 piątek, Chełmno
- weryfikacja i przyjmowanie uczestników,
- zwiedzanie miasta Chełmno wraz z przewodnikiem,
01.08.2015 sobota
do godz. 9.15 - załadunek bagaży uczestników,
do godz. 9.30 - weryfikacja i przyjmowanie uczestników,
godz. 9.30 - zbiórka uczestników spływu w siedzibie klubu
godz. 9.45 - przemarsz uczestników na płytę rynku,
godz. 10.00 - uroczyste otwarcie,
około godziny 11.00
- przemarsz uczestników z płyty rynku pod siedzibę Urzędu Miasta,
- sprawdzenie obecności i wyjazd uczestników autokarami do Tereszewa,
godz. 15.00 - obiad,
godz. 17.30 - wypłynięcie z flagami na plażę, przywitanie uczestników spływu,
od godz. 18.00 - festyn na plaży m. in. spotkanie kierownictwa i przedstawicieli grup
z władzami samorządowymi; zawody kajakowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
seniorów 200 m na czas; przeciąganie liny w wodzie dla dzieci, młodzieży,
dorosłych, seniorów; wieczorem zabawa taneczna.
02.08.2015 niedziela, Tereszewo
godz. 9.00
- spotkanie Komitetu organizacyjnego spływu z jego uczestnikami:
- przedstawienie osób funkcyjnych i obsługi technicznej spływu,
- omówienie zasad bezpieczeństwa na wodzie,
(obowiązek płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych,
całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych na etapach,
dbanie o porządek na biwakach),
- przydział sprzętu KTW,
godz. 10.00 - etap: J. Wielkie Partęczyny - J. Łąkorz - J. Wielkie Partęczyny 14 km,
godz. 14.00 - obiad,
- Msza Święta na kajaku.
03.08.2015 poniedziałek
godz. 10.00 - etap: Jezioro Wielkie Partęczyny - Jezioro Bachotek 15 km,
godz. 15.00 - obiad,
- rodzinne budowanie zamków z piasku,
- mecz siatkówki plażowej.

04.08.2015 wtorek, Bachotek
godz. 10.00 - etap: Jezioro Bachotek - Jezioro Ciche 26 km,
godz. 14.00 - obiad,
godz. 18.00 - Tradycyjny Chrzest Wodniacki,
godz. 20.00 - ognisko integracyjne przy dźwiękach gitary.
05.08.2015 środa
godz. 10.00 - etap: Jezioro Bachotek - Brodnica 19 km,
godz. 15.00 - obiad,
- występ zespołu muzyki tanecznej, zabawa.
06.08.2015 czwartek, Brodnica
- spotkanie kierownictwa i przedstawicieli grup z władzami miasta,
- zwiedzanie z przewodnikami zabytków miasta,
godz. 14.00 - obiad,
godz. 17.00 - turniej piłki nożnej o „Puchar Burmistrza Brodnicy” dla młodzieży
i starszych,
- spływ kapokowy z nurtem rzeki,
07.08.2015 piątek
godz. 9.00 - etap: Brodnica - Pusta Dąbrówka - Golub-Dobrzyń 48 km,
- pauza w miejscowości Pusta Dąbrówka / Kupno uczestnicy otrzymają ciepły
posiłek z napojem,
- przywitanie uczestników spływu,
godz. 17.00 - obiad,
- występy lokalnych zespołów biesiadnych / folklorystycznych,
- ognisko.
08.08.2015 sobota, Golub-Dobrzyń
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wejście na wieże kościoła golubskiego,
- spotkanie kierownictwa i przedstawicieli grup z władzami miasta,
godz. 13.00 - obiad,
godz. 16.00 - zawody kajakowe „o błękitną wstęgę Drwęcy”,
- spływ kapokowy z nurtem rzeki,
- program dla dzieci, konkurs piosenki.
09.08.2015 niedziela
godz. 10.00 - etap: Golub-Dobrzyń - Elgiszewo 20 km,
godz. 14.00 - obiad,
- ognisko.
10.08.2015 poniedziałek, Elgiszewo
godz. 16.00 - obchody jubileuszu 55-lecia Międzynarodowych Spływów Kajakowych.
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