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KLUB TURYSTÓW WODNYCH W CHEŁMNIE 

 

 

Zaprasza na 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. MIĘDZYNARODOWY SPŁYW KAJAKOWY 

POJEZIERZEM BRODNICKIM, DRWĘCĄ,  

WISŁĄ – CENTRALNY SPŁYW PTTK 
 

 

Organizowany w dniach 01 – 14 sierpień 2020 r. w ramach projektu 

Polskiego Związku Kajakowego pn. „Aktywnym być to dłużej żyć – od 

Kajtka do Kajetana”  
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Projekt wspierany ze środków 

Ministerstwa Sportu 

 

 
 

Partnerami imprezy są: 

− Zarząd Główny PTTK – Komisja Turystyki Kajakowej, 

− Polski Związek Kajakowy, 

− Urząd Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego, 

− Związek Miast Nadwiślańskich, 

− Urząd Miasta Chełmno, 

− Starosta Powiatowy Chełmno, 

− Urząd Gminy Chełmno. 

− 3 Włocławski Batalion Drogowo-Mostowy 

 

       

  



3 

 

PROGRAM 

 
I. Cel spływu:  

- czynny wypoczynek na wodzie,  

- propagowanie szlaków wodnych oraz terenów wodnych regionu Kujawsko – Pomorskiego,  

- popularyzacja dyscypliny kajakowej jako aktywnej formy wypoczynku, 

- wymiana doświadczeń oraz integracja kajakarzy z kraju i z zagranicy,  

- promocja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych terenów  

i miejscowości na trasie spływu. 

 

II. Uczestnictwo: 

- w imprezie biorą udział zaproszeni kajakarze z całej Polski, przedstawiciele klubów kajakowych 

PZK, PTTK i nie zrzeszeni, 

- zaproszeni kajakarze z zaprzyjaźnionych klubów kajakowych z zagranicy (Holendrzy, Niemcy, 

Belgowie, Anglicy, Francuzi). 

 

III. Termin: 

01 - 14 sierpień 2020 r.  

 

IV. Trasa spływu:  

Jezioro Wielkie Partęczyny - Drwęca - Wisła - Chełmno - 252 km  

 

V. Komandor spływu:  

Stanisław Drozd  

 

Harmonogram 

 
01.08.2020 r. 

Od godz. 07.00 - Przyjmowanie i weryfikacja przybyłych uczestników. O godz. 09.00 - zbiórka 

uczestników spływu w siedzibie klubu, dalsza weryfikacja przybyłych uczestników, wydanie 

uczestnikom koszulek z nadrukiem Centralnego Międzynarodowego Spływu Kajakowego. Następnie  

o godz. 10.00 uroczystości otwarcia spływu z udziałem władz samorządowych powiatu i miasta 

Chełmno oraz zaproszonych gości. - Po uroczystości otwarcia spływu uczestnicy udają się 

autobusami do miejsca startu tj. Tereszewo na pole namiotowe przy Ośrodku Wypoczynkowym 

„Partęczyny” nad Jeziorem Wielkie Partęczyny. Rozwinięcie obozowiska. 

 

02.08.2020 r. 

O godz. 09.00 spotkanie Komandora spływu z jego uczestnikami: 

- przedstawienie osób funkcyjnych i obsługi technicznej spływu, 

- omówienie zasad bezpieczeństwa na wodzie (obowiązek płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych, 

całkowity zakaz pożywania napojów alkoholowych podczas pływania na wodzie). 

O godz. 10.00 etap: Jezioro Wielkie Partęczyny - Łąkorz - Wielkie Partęczyny 14 km.  

Po obiedzie odprawiona zostanie Msza Święta za wodniaków. 
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03.08.2020 r. 

Od godz. 10.00 etap: Jezioro Wielkie Partęczyny – Bachotek 15 km. Wieczorem planowane 

ognisko. 

 

04.08.2020 r. 

Od godz. 16.00 rodzinne budowanie zamków na piasku, konkurs rysunkowy dla dzieci. 

 

05.08.2020 r. 

Od godz. 10.00 etap: Jezioro Bachotek – Brodnica 19 km 

 

06.08.2020 r. 

W tym dniu przewidziane jest zwiedzanie z przewodnikiem zabytków miasta Brodnicy. Spływ 

kapokowy z nurtem rzeki. Po obiedzie turniej piłki siatkowej o „Puchar Burmistrza Brodnicy” dla 

młodzieży i osób starszych. Od godz. 16.00 zawody w rzucie piłką do celu, turniej tenisa stołowego. 

O godz. 17.00 występ zespołu muzycznego oraz zabawa taneczna. 

 

07.08.2020 r. 

Od godz. 09.00 etap: Brodnica – Golub Dobrzyń 48 km. 

W połowie etapu w m. Pusta Dąbrówka przewidziany jest odpoczynek z poczęstunkiem – (bułka, 

ciepła kiełbaska, napój). 

 

08.08.2020 r. 

W tym dniu odbędą się: 

- spotkanie z władzami Golubia-Dobrzynia, 

- zawody kajakowe o „Błękitną wstęgę Drwęcy”, 

- zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 

- spływ kapokowy, 

- występy zespoły muzycznego, 

- konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży, 

- konkurs dmuchania balonów na czas do pęknięcia, 

- zabawa taneczna. 

 

09.08.2020 r. 

Od godz. 10.00 etap: Golub-Dobrzyń – Elgiszewo 20 km. 

 

10.08.2020 r. 

Od godz. 9.00 etap: Elgiszewo – Lubicz – Toruń 38 km. 

Podczas etapu przerwa w m. Lubicz, podczas którego odbędzie się poczęstunek ufundowany przez 

władze Urzędu Gminy Lubicz i występy zespołu regionalnego „Dolina Drwęcy”. 

 

11.08.2020 r. 

Od godz. 10.00 zwiedzanie m. Toruń z przewodnikami PTTK (j. polski, j. angielski, 

j. niemiecki). Po obiedzie spotkanie kierownictwa spływu i przedstawicieli grup z władzami 

samorządowymi miasta Toruń. 

 

12.08.2020 r. 

Od. godz. 10.00 etap: Toruń – Solec Kujawski 27 km. 
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Po obiedzie występy zespołu muzycznego, folklorystycznego, zabawa taneczna, konkurs piosenki dla 

dzieci i dorosłych oraz spotkanie z władzami samorządowymi miasta Solec Kujawski. 

 

 

13.08.2020 r. 

Atrakcje ufundowane przez władze samorządowe miasta Solec Kujawski. Nieodpłatny wstęp na 

basen kąpielowy i Parku Jurajskiego. Pokazy ratownictwa wodnego zorganizowane przez miejscowy 

oddział WOPR. Możliwość jazdy na nartach wodnych. 

 

14.08.2020 r. 

Godz. 09.00 etap: Solec Kujawski – Chełmno 45 km.  

O godz. 17.00 – uroczystości zakończenia 60. Centralnego Międzynarodowego Spływu Kajakowego. 

Podsumowanie przebiegu spływu, wręczenie pucharów i nagród dla najlepszych zawodników. 

Wydanie wklejek do książeczek OK PZKaj/TOK PTTK oraz weryfikacja książeczek OK 

PZKaj/TOK PTTK. 

 

 

REGULAMIN 
 

1. Warunki uczestnictwa 

- w spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające umiejętności pływackie  

w przypadku braku umiejętności pływackiej, obowiązkowe jest założenie na siebie kamizelki 

asekuracyjnej. 

- osoby niepełnoletnie mogą pływać z rodzicami lub opiekunami prawnymi w innym przypadku 

warunkiem uczestnictwa jest zgoda pisemna rodziców lub opiekunów prawnych we wskazaniem 

opiekuna na czas spływu w kajaku dwuosobowym. 

- dokonanie opłaty wpisowej 

 

2. Zgłoszenia i wpłaty na rzecz organizatora: 

Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszeń” i przesłać na adres pocztowy klubu wraz 

z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie 

internetowej www.ktwc.pl do dnia 22.07.2020 r. 

 

Wpłaty należy dokonywać na poniższy nr konta: 

PKO BP S.A. Grudziądz: 86 1020 5040 0000 6202 0023 2967, tytułem „na cele statutowe”. 

 

W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem – zwrot wpłaty 

wynosi 50%. 

 

3. Uroczyste otwarcie spływu 

W dniu 01.08.2020 r. o godz. 10.00 na terenie koszar jednostki wojskowej w Chełmnie, 

ul. Biskupia 16. 

 

4. Przyjmowanie i weryfikacja uczestników 

31.07. - 01.08.2020 r. 

- przy weryfikacji uczestnik powinien okazać: dowód osobisty, ksero dowodu opłaty, podpisane 
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oświadczenie o umiejętności pływania, stanie zdrowia i przetwarzaniu danych osobowych. 

 

5. Sprzęt i ekwipunek: 

- sprzęt turystyczno-biwakowy we własnym zakresie, 

- uczestnicy biorący udział mogą korzystać ze swojego sprzętu pływającego i asekuracyjnego. 

 

6. Świadczenie organizatorów: 

W ramach wpłaty organizator zapewnia: 

- kajaki dwu lub jedno osobowe, sprzęt asekuracyjny (ilość kajaków organizatora jest ograniczona), 

- ubezpieczenie NNW wszystkich uczestników (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką 

posiadają ubezpieczenie dodatkowe), 

- bezpłatną doraźną opiekę medyczną, 

- materiały informacyjno-okolicznościowe, 

- bezpłatny pobyt na polu biwakowym dobę przed i po spływie, 

- ochronę wszystkich pojazdów uczestników spływu na terenie jednostki wojskowej w Chełmnie  

w czasie spływu, 

- pamiątki spływowe – koszulki z logo Centralnego Międzynarodowego Spływu Kajakowego, 

- przewóz bagaży na trasie spływu, 

- pobyt na wszystkich biwakach na trasie spływu, 

- korzystanie z przewodników, 

- udział w imprezach organizowanych przez organizatora, 

- posiłki obiadowe jednodaniowe, 

- rano i wieczorem kawę i herbatę, wodę pitną, 

- zabezpieczenie ratownicze całej trasy spływu, 

- wklejki do książeczek OK PZKaj/TOK PTTK, 

- możliwość weryfikacji książeczek i oznak OK PZKaj/TOK PTTK. 

 

7. Uczestnicy spływu zobowiązani są do:  

- przestrzegania regulaminu imprez oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom 

i poleceniom kierownictwa spływu,  

- przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, (szczególnie na terenie Brodnickiego 

Parku Krajobrazowego), karty turysty, ochrony środowiska, przepisów w zakresie p-poż,  

- udzielanie pomocy potrzebującym na trasie spływu i biwakach,  

- przestrzegania przepisu o obowiązku płynięcia w zapiętym sprzęcie ratunkowym (kapok) w czasie  

całego okresu przebywania na wodzie w kajaku,  

- posiadania sprzętu ratunkowego na własny sprzęt pływający na każdą osobę,  

- biwakowania tylko w miejscach wyznaczonych przez kwatermistrzostwo spływu,  

- układania kajaków na postojach w miejscach wskazanych,  

- nie nadużywania alkoholu w miejscach biwakowania. Uczestnicy w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu, obowiązuje 

całkowity zakaz spożywania alkoholu na wodzie,  

- ścisłego przestrzegania ciszy nocnej (od 23.00 do 6.00),  

- posiadania odpowiedniego dokumentu usług medycznych,  

- przestrzegania zasad pływania a szczególnie:  

a) nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem,  

b) nie wyprzedzania pilota na trasie,  

c) nie pozostawania za zamykającym spływ,  
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d) podporządkowanie się poleceniom pilota i zamykającym spływ,  

e) nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki w czasie etapów,  

f) płynięcia w kajaku (nie wolno płynąć na wierzchu kajaka) i w kamizelkach asekuracyjnych,  

g) zdania sprzętu pływającego (kajaków, kapoków i wioseł w stanie nie uszkodzonym i czystym, 

h) informowanie organizatorów o jakichkolwiek brakach lub uszkodzeniach sprzętu 

pływającego,  

i) kąpiel dozwolona tylko w miejscach strzeżonych oraz tam gdzie ratownicy przygotują, 

i zabezpieczą odpowiednie miejsce  

Nie przestrzeganie treści punktu 10 regulaminu, po trzykrotnym upomnieniu, powoduje wykluczenie 

ze spływu bez praw zwrotu kosztów i powrót na własny koszt do miejsca zamieszkania. Nie 

przestrzeganie punktu 10 powoduje odpowiedzialność materialną. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

- organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne poniesione przez uczestników 

i wyrządzone przez nich osobom trzecim, 

- organizator nie zapewnia przewozu osób (uczestników spływu) w pojazdach obsługi spływu, 

- organizatorzy informują, że na trasie spływu występują przeszkody i przenoszenia sprzętu, 

- organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian na trasie, spływu oraz 

w programie i interpretacji niniejszego regulaminu, 

- organizatorzy gwarantują, że dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie na cele 

z organizacją spływu, 

- wręczenie najważniejszych trofeów w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych odbędzie się 

podczas uroczystego zakończenia spływu 14.08.2020 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Klubu  

Turystów Wodnych w Chełmnie. 

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

- Prezes KTW – Stanisław Konowalik tel. kom. 791 364 737 

- Skarbnik KTW – Marek Grabowski tel. kom. 502 729 198 

 

Nasz adres: 

Klub Turystów Wodnych 

ul. Biskupia 16 

86-200 Chełmno 

Skrytka pocztowa 19 

ktwc.pl 

 

email: ktwchelmno@onet.eu 

https://www.ktwc.pl/
mailto:ktwchelmno@onet.eu

