Spływ ojca z synem lub córką dla
parafii p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym
13 - 19 lipca 2014 r.
wiek dziecka: 7 - 18 lat

Parę słów o imprezie
Żądnych przygód ojców z synami lub córkami zapraszamy na spływ kajakowy rzeką Gwdą.
“Jeszcze nigdy nie spędziłem z tatą całego tygodnia” - przejmująca wypowiedź już teraz bardzo
zadowolonego syna, bo właśnie spędził tydzień ze swoim ojcem. “Fajny z Ciebie tata” - takie słowa
usłyszał na spływie ojciec od swojego chłopaka.
Czy też chciałbyś usłyszeć coś podobnego? Czy podobnie jak większość ojców masz poczucie, że
zbyt mało czasu poświęcasz swoim dzieciom? Teraz przez cały tydzień możesz być tylko dla
niego lub dla niej! Przeżyj ze swoim synem prawdziwie męską przygodę! Przeżyj z córką
bajeczną przygodę!
Wieczory przy ogniskach z kiełbaskami, noclegi pod namiotem, rozmowy o wielkich wyzwaniach
jakie stoją przed ojcami, no i oczywiście pływanie kajakiem - to tylko niektóre z atrakcji imprezy.
Wybierzcie się razem na kajakową wyprawę! Wspaniały prezent po całorocznym trudzie nauki
i pracy!
Zapraszamy mieszkańców parafii z Tarnowa Podgórnego i ich znajomych. Spływ jest imprezą
bezalkoholową.

Atrakcje imprezy:
 bezcenny czas spędzony z synem lub córką,
 pływanie kajakiem dziką, śródleśną rzeką,
 podglądanie fauny i flory Pomorza,
 noclegi pod namiotami,
 wieczory przy ognisku z kiełbaskami,
 chipsy z pokrzyw, robinsonki i inne potrawy prosto z ogniska,
 rozmowy o wyzwaniach, jakie stoją przed ojcami,
 wiele gier i konkursów z cennymi na spływie nagrodami,
 zajęcia z zakresu przetrwania, np. rozpalanie ognia krzesiwem, stawianie namiotów,
samodzielne przygotowywanie posiłków.
Każda z załóg otrzymuje gadżet z logo Przystani i "Książeczki kajakarza" - dzienniki odbytych
podróży!

Program imprezy
Naszą wyprawę zaczynamy w niedzielę 13 lipca. Prosimy o przybycie na miejsce między godziną
16:00 a 17:30. Szczegóły miejsca startu i dojazdu podamy później.
Oficjalnie imprezę rozpoczniemy o godz. 18:00. Krótko omówimy reguły biwakowania,
przedstawimy kilka ważnych zasad bezpiecznego pływania kajakami, a następnie każdy będzie miał
okazję wypłynąć ze swoim dzieckiem na jezioro, aby szlifować technikę pływania pod okiem

instruktora kajakarstwa. Wieczór zakończymy kolacją przy ognisku z kiełbaskami i robinsonkami.
Następnego dnia około 11:00 zaczniemy pierwszy etap naszej wyprawy. W ciągu 5 dni pokonamy
około 70 km rzeki (10 – 20 km dziennie, czyli 3-6 godz. pływania). Trasę spływu starannie
dobraliśmy, tak aby każdy sobie poradził, nawet jeśli nigdy jeszcze nie pływał kajakiem.
Śniadania, II śniadania (kanapki na drogę) i męskie kolacje przy ognisku przygotowywać będziemy
wspólnie. Podzielimy się na trzy kilku załogowe wachty, żeby nie wszyscy każdego dnia musieli
martwić się o wyżywienie, bo gdzie kucharzy 20-tu tam nie ma co jeść...
Wszystkie 5 planowanych obiadów dowiezie firma cateringowa. Jedeną spośród wieczornych
kolacji będzie stanowił prawdziwy posiłek traperski!
W programie także rozważania i dyskusje dla ojców. Ich temat podamy w późniejszym terminie.
W piątek 18 lipca dopłyniemy w pobliże miejscowości Zabrodzie. Przesiądziemy się z kajaków do
autokaru, który zawiezie nas do bazy - miejsca, w którym zaczynaliśmy naszą wyprawę.
Imprezę zakończymy rano, w sobotę 19 lipca. Tego dnia już nie płyniemy. Zjemy jeszcze tylko
śniadanie, a naszym młodym dzielnym wodniakom uroczyście wręczymy "Książeczki kajakarza"
i Przystaniowe gadżety.
Pożegnamy się z rzeką i około 11:00 rozjedziemy się w różne kierunki świata do stęsknionych mam
i żon.

Organizatorzy:
 Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym
 Służba „Przystań” Ruchu Nowego Życia
 Wspólnota Genezaret
 Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne "Przystań"

Noclegi
Lasy, łąki, jeziora...
Pod namiotami na polach biwakowych lub łąkach wynajętych u gospodarzy.

Trasa
Piława na Pomorzu Zachodnim
Przeźroczyste wody rzeki, 9 śródleśnych jezior, przez które przepływa, otaczająca zewsząd dzika
przyroda z orłami bielikami, bobrami... 7 rezerwatów przyrody, 300 pomników przyrody
w okolicy... Właśnie dlatego Piławę nazwano cudem natury.
Rzeka wypływa z Jeziora Komorze, by po blisko 80km biegu przez bajkowe lasy Drawskiego
Parku Krajobrazowego połączyć swoje wody z rzeką Gwdą.
Nas zabierze znad J. Lubicko Wielkie, w miejscowości Łubowo, i uniesie swoim nurtem aż do
Zabrodzia koło Wałcza. Pływamy każdego z pięciu dni spływu - bez dnia odpoczynku. W tym
czasie pokonamy około 70 km rzeki (10 – 20 km dziennie, czyli 3–6 godz. pływania).
Bystrza, meandry, dzika przyroda...
Wszystko w zasięgu wiosła...
Przed nami 6 dni niezapomnianych wrażeń na wodzie i na lądzie!

Koszt
Koszt imprezy to 640 zł za załogę (ojciec i syn albo córka).
Opłata obejmuje:
 miejsce w 2-osobowym turystycznym kajaku,
 koszty noclegów,
 transport ekwipunku podczas spływu (do kajaka zabierasz tylko to co zechcesz),
 opłatę za przejazd busem po odbiór samochodów na miejsce rozpoczęcia wyprawy,
 parking dla samochodu,
 zorganizowanie wymienionych powyżej atrakcji imprezy,
 ubezpieczenie NNW na sumę 5000 zł na osobę,
 opiekę instruktora kajakarstwa,
 pomoc w zorganizowaniu wyżywienia: udostępnimy palniki gazowe i wszelkie niezbędne
urządzenia potrzebne do przygotowania posiłków w warunkach polowych,
 zapewnimy też dowóz żywności.
Opłata nie obejmuje kosztów zakupu wyżywienia. Na ten cel każdą załogę (ojciec i dziecko)
prosimy o zabranie dodatkowo 240 zł.

Zapisy i kontakt
Tutaj jest link do podstrony zapisów
na ten spływ.
Kontakt i więcej informacji: Danuta Lewinska D.Lewinska@przystan.org.pl — 663-224-438.
Prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 300 zł w ciągu 2 tygodni od daty zapisu. Tylko
wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji miejsca.
Ruch Nowego Życia
ul. Polnej Róży 1C
02-798 Warszawa
Nr konta:
59 1020 1013 0000 0402 0002 1436
Tytułem:
5013 OSC Tarnowo Podgórne
Pozostałą kwotę należy wpłacić gotówką, w dniu rozpoczęcia imprezy, osobie, która będzie za to
odpowiedzialna. Można wówczas odebrać KP na kwotę 640 zł.
Wpłata
na konto:

Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptowaniem naszego regulaminu.
Załoga zapisana, to taka, która znajduje się na liście uczestników i wpłaciła zaliczkę. Zapisy
prowadzimy do 3 lipca 2014 r. lub do wyczerpania miejsc.

Ekwipunek
Szczegółowa lista tego, co warto zabrać. Informacje o limicie wagowym i ciekawe pomysły.
Zabierz koniecznie syna albo córkę ☺, a także swoich znajomych i przyjaciół. Zapewne są tacy,
którzy mają dzieci. Wszystkie rzeczy wożone są samochodem, do kajaka zabierasz tylko to, co
chcesz!

Dojazd
Samochodem... Szczegóły miejsca naszej letniej bazy i dojazdu podamy później.
Prosimy o przybycie na miejsce między godziną 16:00 a 17:30. W przypadku problemów z
odnalezieniem naszego obozu, dzwoń na podany numer kontaktowy. Swój samochód będziesz mógł
zostawić w naszej bazie, a odbierzesz go po zakończeniu spływu.
Istnieje także możliwość dojazdu pociągiem lub autobusem (do Czaplinka). W takim przypadku
prosimy o wcześniejszy kontakt.

