57e Internationale Kanotocht
op de meren van Brodnica, de Drwęca en de Wisla
29.07-12.08.2017
POLEN
Algemene informatie
1. Organisator: Klub Turystów Wodnych (KTW) Chełmno, Polen
2. Coőrdinator: Wiesław Bolt mobiel: +48 887 488 340
3. Doel:
- actieve recreatie op het water
- verkennen van wateren en omgeving in de regio Toruń
4. Vaartraject:
- merengebied bij Tereszewo en de rivieren Drwęca en Wisła tot de stad Chełmno
5. Voorwaarden van deelname:
- minimaal 18 jaar
- onder de 18 jaar mits onder begeleiding van volwassenen
6. Aanmelding:
- het inschrijfformulier per post opsturen naar:
KLUB TURYSTÓW WODNYCH
Poland, Cuiavian-Pomeranian
86-200 Chełmno, ul. Biskupia 16
Skrytka pocztowa nr 19
- het inschrijfformulier moet uiterlijk: 20 juli 2017 binnen zijn.
- deelnamekosten bedragen 200 euro per persoon
- deelnamekosten voor kinderen tot 10 jaar bedragen – 80 euro
- deelnamekosten voor kinderen tot 4 jaar bedragen – 0 euro

- deelnemers uit buitenland betalen na aankomst bij KTW Chełmno
7. Uitrusting:
- eigen kampeeruitrusting (tent, slaapzak, enzovoorts)
- het aantal huurkajaks via KTW is beperkt ( k1 / k2 = een- tweepersoons).
Verhuur gaat in volgorde van aanvragen.
8. Voorzieningen door de tochtorganisatie:
- ehbo gedurende de gehele tocht
- documentatie
- kampeerplaatsen tijdens de tocht (inclusief een dag voor en na de tocht)
- bewaakte parkeerplaats voor de auto's
- bagagevervoer tijdens de tocht
- activiteiten zoals stadsrondleidingen door KTW georganiseerd
- dagelijks een warme middagmaaltijd
- koffie, thee, heet en koud water (ochtend en avond)
9. Openingsceremonie:
Op 29 juli 2017 om 10.00 uur op het kazerne terrein Biskupia straat 16 in Chełmno
Deelnemers uit het buitenland kunnen vanaf 28-29 juli 2017 terecht op het terrein.
Informatie:
Voor verdere vragen, bel of mail naar de organisatie (men spreekt duits, soms engels)
En kijk op de website van KTW
mobiel: +48 887 488 340
www: ktwc.pl
e-mail: ktwchelmno@onet.eu

