PLAN
Piknik Żeglarski
1. Nr imprezy: 145
2. Termin: 5-6 sierpnia 2017 r.
3. Miejsce: Zalew Brodzki
4. Transport: własny
5. Organizatorzy:
1) Kierownik: Krzysztof Sabat t. 505 573 552
2) Kierownik ds. żeglarstwa: Justyna Kopeć.
6. Jachty żaglowe:
1) Omega – 2 szt.,
2) Mikro Polo – 1 szt.
7. Nocleg: Ośrodek Wypoczynkowy „Oczko”, Krynki ul. Starachowicka 55
8. Plan:
L.p.

Punkty trasy

Dystans
[km]

Czas
do

Opis (uwagi)

z

5 sierpnia 2017 (sobota)
1.

Kielce

-

8.00

8:15

Zbiórka przy bud. ENERGIS, ul.
Studencka

2.

Brody

50

9:00

18:00

Przystań Wodna, żeglowanie

3.

Krynki

1

18.30

OW „Oczko”, zakwaterowanie, ognisko

6 sierpnia 2017 (niedziela)
1.

Krynki

0

-

8:00

OW „Oczko”, wykwaterowanie

2.

Brody

1

9:00

18:00

Przystań Wodna, żeglowanie

3.

Kielce

50

18:45

Powrót

9. Składka (jacht, nocleg z pościelą w domku turystycznym, termoaktywna koszulka
okolicznościowa, ognisko (bez prowiantu), ubezpieczenie NNW):
110 zł – członkowie AKTK,
120 zł – studenci/doktoranci/pracownicy/absolwenci PŚk,
130 zł – pozostali.
10. Liczba miejsc: 14
11. Warunki uczestnictwa:
1) impreza nie ma charakteru komercyjnego, a uczestnicy pokrywają jedynie
proporcjonalnie koszty organizacji imprezy,
2) organizator w ramach wpisowego zapewnia sprawny sprzęt pływający, nocleg
z pościelą w warunkach turystycznych, okolicznościową koszulkę,
ubezpieczenie NNW,
3) organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu imprezy ze względu na
złe warunki atmosferyczne lub zaistnienie innych nieprzewidzianych
wydarzeń,

4) uczestnicy imprezy obowiązani są do przestrzegania ustalonego planu oraz
ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także
realizowania go w założonych ramach czasowych,
5) organizator nie zapewnia transportu ani wyżywienia,
6) uczestnicy imprezy winni być świadomi ryzyka wiążącego się z żeglarstwem
śródlądowym, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji,
7) uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni
stan zdrowia,
9) każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania Karty Turysty oraz
zasad bezpiecznego przebywania na wodzie,
10) podczas żeglowania obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania
środków odurzających lub będąc pod wpływem takich środków.

Zapisy i wpłata składki do 23 lipca 2017 r.
(decyduje kolejność zgłoszeń)
Krzysztof Sabat, e-mail: sabat@tu.kielce.pl, tel.: 505 573 552
(nr konta: 50 1020 5558 1111 1517 3050 0083)
Zapisując się podaj nazwisko i imię
oraz swój pesel lub nr opłaconej legitymacji PTTK
i rozmiar koszulki (krój damski/męski)

