
I OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

„DOLINĄ DŁUBNI 2022”



 Organizator:

Fundacja Kajakowa
TOŁHAJ-GDK

Współorganizatorzy:

GMINA IWANOWICE

GMINNE CENTRUM KULTURY I 
BIBLIOTEK W IWANOWICACH

SPŁYW POD PATRONATEM WÓJTA GMINY IWANOWICE
                                                Pana Roberta Lisowskiego

Partnerzy: 

MOSIR SOSNOWIEC 
POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
GŁOS  IWANOWIC

Komitet Organizacyjny Spływu:

Komandor: Mariusz Sikora

V-ce Komandor: Marta Kulanica

Bartłomiej Łoziński

Pilot Początkowy: Mariola Gwiazdoń

Pilot Końcowy: Bartek Łoziński

Sekretariat:  Ewa Ościłowicz

Marzena Pocheć

Paulina Bloch

Mariola Gwiazdoń

Anna Gnyś
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Logistyka:                                                            Dawid Marek

Grzegorz Guzik

Maciej Zajączkowski

Instruktorzy: Przemysław Mazurek

Andrzej Karbownik

Czesław Skoczykłoda

 Dominik Gwiazdoń

 Marcin Glegoła

Ewa Głowa

Rafał Małek

Dominika Guzy

Sebastian Pytko

Jan Ciesielski

Ratownik WOPR/Instruktor: Wojciech Ościłowicz

                                                                              Arkadiusz Hrabia

Cel imprezy kajakowej
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno – krajoznawczym.

Termin Spływu
Spływ odbędzie się w dniach 2 – 4. 09. 2022 r.

Trasa Spływu

Spływ odbędzie się na rzece Dłubnia   w na terenie Gminy Iwanowice na odcinkach:

- I ETAP (sobota 3 września 2022r.)  Iwanowice  most (przy ulicy Nad Dłubnią)– Centrum 
Sportu i Rekreacji w Maszkowie , na odcinku 12km.

-II ETAP (niedziela 4 września 2022r) Wilczkowice, (most przy ulicy Jaworowej, przy OSP
Wilczkowice)  –  do  Młodziejowic.   Odcinek   ten  przeznaczony  jest  dla  kajakarzy
posiadających odpowiednie umiejętności  (liczne zwałki, szybki nurt, bardzo trudna trasa,
tylko dla kajakarzy na kajakach jednoosobowych)
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Warunki uczestnictwa:

• ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej)
• dokonanie opłaty wpisowego
• w imprezie mogą uczestniczyć osoby nie biorące udziału w spływie, które dokonały opłaty 

wpisowego   

Sprzęt:

Tym, którzy zarezerwowali i opłacili miejsce w kajaku, Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe wraz

z osprzętem (wiosła, kamizelki asekuracyjne). Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt

pływający  i  asekuracyjny  (w ilości  odpowiadającej  liczbie  członków załogi),  który  spełnia  odpowiednie

przepisy  bezpieczeństwa.  Osoby nie  posiadające kamizelki  ratunkowej  nie  będą mogły brać  udziału  w

spływie.

Wysokość wpisowego:

100 zł (2-3.09.2022) – wpisowe + miejsce w kajaku 

80 zł (2-3.09.2022) - wpisowe  z własnym kajakiem

70 zł (3.09.2022) - wpisowe + miejsce w kajaku

50 zł (3.09.2022) - wpisowe z własnym kajakiem

60 zł (4.09.2022)- wpisowe z własnym kajakiem

30 zł - wpisowe za 1 dzień dla osób niepłynących 

20zł – wpisowe dla dzieci do 12 lat, niepłynących

Wpisowe  należy wpłacić  na numer konta organizatora.

UWAGA:  W TYTULE PRZELEWU  PROSIMY  WPISAĆ  IMIĘ I NAZWISKO  OSÓB  ZA  KTÓRE
WYKONYWANY  JEST  PRZELEW.

 Alior Bank                           Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK
      07 2490  0005 0000 4000  5293 8344 

                                                      Z DOPISKIEM   „DŁUBNIA 2022”

Zgłoszenia.
Zgłoszenia  należy  dokonać  telefonicznie  oraz  dokonać  przelewu  na  nr  konta  organizatora. Zgłoszenia
przyjmuje  Ewa  Ościłowicz  (tel.  883-167-727)  Potwierdzenie  przelewu  należy  wysłać  na  adres  mail:
ewaoscilowicz@wp.pl     
Zgłoszenie się na spływ do dnia  22 sierpnia 2022r.  zapewnia również otrzymanie pamiątkowej koszulki
spływowej. Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane do dnia 29 sierpnia 2022r. jednak uczestnik nie
otrzyma pamiątkowej koszulki.
 
Ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
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Ilość miejsc ograniczona do 100 osób

UWAGA:   Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po  23.08.2022 pozbawia rezygnującego prawa do
zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

Informacje o spływie można uzyskać pod numerem telefonu: 883-167-727 Ewa Ościłowicz lub na stronie
www.tolhaj-gdk.pl

Weryfikacja:

Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem, z chwilą dokonania weryfikacji  w sekretariacie spływu.
Biuro  spływu będzie  czekać  na kajakarzy  na biwaku w Centrum Sportu  i  Rekreacji  w Maszkowie.  Do
weryfikacji niezbędne są dowód tożsamości ze zdjęciem, dowód wpłaty wpisowego oraz w razie potrzeby
pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej. Uczestnicy mogą zgłaszać
się na spływ w piątek 02.09.2022r od godziny 16,00.

Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom:
• transport sprzętu wypożyczonego od organizatora, oraz własnego podczas całego spływu
• transport uczestników z mety spływu na biwak
• gorący posiłek 02-04.09.2022 na biwaku  
• dla  najmłodszych uczestników na biwaku ustawiony  będzie  zamek dmuchany oraz  zorganizowane gry  i

zabawy
• ognisko
• koszulkę spływową zapisując się na spływ do 22.08.2022
• puchary dla najliczniejszych drużyn, medale dla uczestników
• medale pamiątkowe dla dzieci
• Organizator  zapewnia  toalety  na  polu  biwakowym  oraz  możliwość  skorzystania  z  prysznica  nieopodal

biwaku.
• instruktarz przedspływowy oraz opiekę instruktorską podczas spływu, ubezpieczenie NW, doraźną pomoc

medyczną w czasie trwania spływu, punkty do TOK PZKaj / PTTK

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
• podporządkowania  się zarządzeniom  Kierownictwa  Spływu
• zapoznania się i przestrzegania  Regulaminu  Spływu
• bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w trakcie trwania spływu 
• płynięcia w kamizelce asekuracyjnej
• udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują
• pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz kierownictwa spływu
• dbania  o  sprzęt  wypożyczony  od  organizatora  i  zabezpieczenia  go  po  etapie  zgodnie  z  poleceniami

Kierownictwa  Spływu ,  zachowania  ustalonego  porządku,  podczas  trasy  spływu,  w  tym bezwzględnego
zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym

• przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie
• podpisania  zgody  na  uwieczniania  wizerunku i  klauzuli  RODO dot.  administrowania  danymi  osobowymi

uczestników w celach promocyjnych dla Fundacji Tołhaj, Gminy Iwanowice oraz Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach (dot. stron internetowych, profili na Facebooku, Instagramie, Twitterze, gazety
„Głos Iwanowic” – taki załącznik jest niezbędny, 1 egzemplarz musi przygotować Fundacja i 1 jest dla Gminy
i GCKiB. Klauzula RODO musi zostać podpisana najpóźniej w momencie weryfikacji w sekretariacie. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie  odpowiedzialność
ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.

2. Kierownictwo  Spływu  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  straty  materialne  poniesione  przez
uczestnika, w czasie trwania spływu.

3. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkowują się
Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.

4. Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników,  może zmienić,
skrócić, a nawet odwołać spływ, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.

5. Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych
celów, niż związanych z organizacją imprezy.             

6. Kierownictwo  Spływu  zastrzega  sobie  prawo  interpretacji  niniejszego  Regulaminu  i  zmiany  programu
spływu, w zależności od zaistniałej sytuacji.

ZASADY POKONYWANIA TRASY SPŁYWU

1. W spływie biorą udział uczestnicy zweryfikowani w sekretariacie spływu przed rozpoczęciem spływu.
2. Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani.
3. Wyznaczony etap spływu  rozpoczyna się i kończy w ustalonym programowo czasie (Program Spływu).
4. Trasa spływu pokonywana jest przez uczestników w ustalonym przez Kierownictwo Spływu porządku.
5. Spływ otwierają i zamykają piloci spływu.

UWAGI  KOŃCOWE: 

Rzeka Dłubnia cechuje się wysokim stopniem trudności, licznymi zwałkami oraz wartkim nurtem. Prosimy 
mieć to na uwadze zgłaszając się na spływ. Nie zalecamy pływania z dziećmi poniżej 13lat. Przygotowaliśmy dla nich
moc atrakcji na polu biwakowym.
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PROGRAM  I OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO

„DOLINĄ DŁUBNI 2022”

02.09.2022, piątek

od 16:00 przyjmowanie uczestników spływu Centrum Turystyki i Rekreacji 
Maszków, ul. Królewska 22, 32-095 Iwanowice

16:00-20:00 weryfikacja w biurze spływu CTiR Maszków

18.00 gorący posiłek na biwaku

19.00 integracja kajakowa, ognisko

03.09.2022, sobota

7:00 – 9:00             ciąg dalszy weryfikacji w biurze spływu CTiR Maszków

9:30              oficjalne rozpoczęcie

10:00             wyjazd autokarów na start I Etapu

16:00             zamkniecie mety

17:00             gorący posiłek na biwaku

16:30-20:00                gry i zabawy dla dzieci, możliwość korzystania z dmuchanego zamku dla 
najmłodszych

18:30             oficjalne zakończenie spływu

20:00              biesiada kajakowa dla osób płynących w niedziele

04.09.2022, niedziela

10:00              start spływu, tylko dla osób na T1 z dużymi umiejętnościami kajakarskimi 

Dalsze informacje dotyczące niedzieli dostępne będą podczas weryfikacji w biurze oraz u Organizatora.

UWAGA!!!
ORGANIZATOR MA PRAWO DO WERYFIKACJI UCZESTNIKA W SPŁYWIE ORAZ ZMIAN W TRASIE SPŁYWU

WYNIKAJĄCYCH ZE STANU WODY I AURY POGODOWEJ.

str. 7


