ogólne warunki spływu:
1.Uczestnicy spływu biorą udział wyłącznie na własne ryzyko
potwierdzając to wpłatą wpisowego.
2.Uczestnicy zobowiązani są do ubioru kamizelki ratunkowej i
kasku.
3.Każda łódź musi być zabezpieczona na wypadek utonięcia.
4.Jaz w Heřmánkách przenosi się obowiązkowo!!!
5.Zapłata wpisowego 40CZK/osobę obejmuje niezbędne koszty
organizacji akcji, w tym pomoc ratunkową na jazie przez oba
dni.
6.Przejazd po leśnej drodze będzie możliwy tylko w czasie
wydarzenia (zob.program) i jest dozwolony przez Leśnictwo.
7.Zakończenie rejsu w Louczkach (Loučky) przy przystanku
autobusowym, lub przy moście płynąć aż do Louczek.
UWAGA NA NIEBEZPIECZNE JAZY W ODRACH!!!
8.W razie potrzeby, np. wypadku na trasie, uczestnik jest
zobowiązany zapewnić pomoc osobie, która jej potrzebuje.
9.Za wsiadanie i wysiadanie poza określonymi miejscami
organizator nie ponosi odpowiedzialności.
10.Niedzielny program, od 11-13h, wg liczby uczestników.
11.Mikro bar na mecie: herbata, rum, gulasz...

ORGANIZATORZY

KČT Moravská Ostrava
wsparli nas:
Więcej informacji w poniższych

MAPA
POZOR! V ÚSEKU OKOLO ODER
JSOU ÈTYØI NEBEZPEÈNÉ JEZY
BEZ ZÁCHRANY!!!

XIII Otwarcie
Odry w Marii Skale
17.3.- 18.3.2018

z ujścia Budziszówki (814,6 km rz.)
do Jakubczowic (804,3 km rz.)
przy korzystnych warunkach
możliwość dopłynięcia aż do Louczek (800,5
km rz.)

Akcja odbędzie się pod warunkiem dostatku wody.

KČT Moravská Ostrava

numerach telefonu lub adresach internetowych

tel.: 596 134 771, 733 610 333
731 600 333

www.jooonyyy.pl
www.campanulavodaci.cz

Możliwość wypożyczenia łodzi:

www.campanulapujcovna.cz

Sjezd Odry je souèástí akcí
"Kalendáøe vodáckých akcí MS kraje na rok 2018"

PROGRAM

Akce se koná s podporou Moravskoslezského kraje

Sobota 17.3.
10:00 – zbiórka i rejestracja uczestników na parkingu przy Marii Skale i masowy wyjazd na miejsce startu.
- z powodu wąskiej drogi przejazd będzie regulowany co ok.20min.
UWAGA
11:30 - rozpoczęcie, opis trasy i uroczyste otwarcie rzeki.
12:00 - zbiorowy spływ.
W czasie spływu możliwość zjedzenia posiłku w hotelu „U Maria Skaly” na prawym brzegu rzeki (809,6 km rz.)

OSTRZEŻENIE – pomoc ratunkowa na jazie będzie zapewniona w godzinach: 12:00-16:00, a przejazd po leśnej
drodze o godzinie 10:00-13:00. (zezwolenie Leśnictwa)

Nedìle 18.3.
10:00 - zbiorowy spływ rzeką
OSTRZEŻENIE – pomoc ratunkowa na jazie będzie zapewniona w godzinach: 10:00-13:00, a przejazd po leśnej
drodze o godzinie 09:00-11:00. (zezwolenie Leśnictwa)

Możliwość zakwaterowania:
hotel "U Maria skály" www.mariaskala.ic.cz
Vodní Mlýn Wesselsky www.vodnimlyn.cz

Następne wybrane wodniackie akcje w roku 2018

Ostarwica (Szansa)
7.-8.4. Otwarcie i spływ Morawicą, (Krużberk)
26.-27.5..
Majowa Morawica (Krużberk)
03.06
Sprint triatlon w Ostrawie
9.-10.6.
Letnie kanoistyczne spływy na Morawicy (Podhradi)
28.-29.7.
Maskarada na Morawicy (Podhradi)
18.-19.8.
Morawica – letnie kanoistyczne spływy (Podhradi)
22.-23.9.
Pożegnanie z Morawicą (Krużberk)
31.3.-1.4.

