ODDZIAŁ PTTK - KLUB POL-SURVIVAL PTTK RZESZÓW – URZĄD GMINY LASZKI
przy współudziale Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

24.10.2020

SPŁYW

W tym roku po czteroletniej przerwie
zapraszamy wodniaków na przeżycie
prawdziwego „El Dorado Kajakowe” dziką rzeką
SZKŁO od wschodniej granicy do Sanu i dalej do
Jarosławia.
Czeka na nas rzeka o malowniczych, a
zarośniętych brzegach, pełna przeszkód i zwałek
drzew poczynionych przez żerujące bobry.
Spotkamy drewniane cerkiewki i pozostałości
urządzeń spiętrzających wody. Urzekną nas
czerwone kaliny zwisające nad wodą.

Dojazd indywidualny!
PROGRAM:

„El Dorado Kajakowe”

24.10.2020 (sobota) Spotykamy się w Jarosławiu
przy moście na Sanie o godz. 8.00
wyjazd autokarem do miejscowości Laszki, gdzie
o godz. 9.00 rozpoczynamy spływ. Etap: Laszki –
Jarosław – 26 km. Zakończenie spływu ok godz.
15.00

KALINOWYM SZLAKIEM
NA RZEKACH:

.
W czasie spływu zwiedzamy:
- Laszki: lotnisko szybowcowe,
- Wysock: pałac i park hr. Zamojskich oraz słynne
dęby Króla Jana III Sobieskiego,
- Jarosław: Starówki dla chętnych.

z Laszek do Jarosławia
Pod patronatem:
Burmistrza Miasta Jarosławia
Wójta Laszkowskiego

EKWIPUNEK:
❖ jedzenie i napoje
❖ komplet przeciwdeszczowy
❖ odzież na pogodę i niepogodę
❖ obuwie na przenoski i brodzenie po wodzie,
❖ członkowie PTTK – ważne legitymacje,
❖ książeczki odznak TOK-PZK.
❖ konieczna linka do kajaka (5m)

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
❖ dojazd autokarem z Jarosławia do Laszek
❖ kajaki 2 osobowe, kapoki
❖ obsługę przodownicko-przewodnicką,
❖ weryfikacje odznak kajakowych.
❖ niespodzianka przygotowana przez sponsorów

ZGŁOSZENIA WRAZ Z WPŁATĄ WPISOWEGO
Do dnia 14.10.2020 r. przyjmuje:
Oddział PTTK Rzeszów, 35-064 ul. Matejki 2
Konto: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742,
z podaniem w tytule (Szkło i San)
KLUB POL-SURVIVAL PTTK
w czasie środowych spotkań od 17-19-tej.
WPISOWE:

70 zł - członkowie PTTK z 2 letnim stażem
80 zł - pozostali członkowie PTTK
100 zł - pozostali uczestnicy
W razie rezygnacji z uczestnictwa w spływie po ww.
dniu, zwrot całej kwoty nastąpi
w przypadku wskazania na swoje miejsce innego
uczestnika spływu.
Dodatkowe informacje:
Zygmunt SOLARSKI tel. 607-995-393

W związku z sytuacją epidemiczną
każdy uczestnik będzie poproszony
o podpisanie oświadczenia
Odmowa podpisania oświadczenia
skutkuje wykluczeniem z
uczestnictwa w spływie, bez zwrotu
wpisowego.

NASZA STRONA INTERNETOWA www.ps.pttk.rzeszow.pl

ZAPRASZAMY !!!

