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Regulamin XII Żarnowskiego Spływu Pilicą  

27 lipca 2019 r.(sobota ) 

 

I. Organizator: 
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego               w 
Żarnowie  ( Klub Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie ) 

 
II. Cele spływu: 

 Poznanie odcinka rzeki Pilicy -Biała Góra n/Pilicą - Mniszew 
 Zachęcenie do aktywnego wypoczynku na wodzie, jako formy zdrowego trybu 

życia.  
 Popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych rzeki Pilicy  jako 

atrakcji turystycznej województwa mazowieckiego 
 Integracja turystów kajakowych  

 
III. Termin i trasa spływu: 

Spływ odbędzie się w sobotę 27 lipca  2019 r. na trasie Biały Brzeg n/Pilicą – 
Mniszew (26 km)  

 
IV. Program: 

 Zbiórka uczestników na parkingu SP w Żarnowie przed godz. 8.00. Przejazd do 
Białego Brzegu nad Pilicą trasą przez Opoczno, Przysuchę lub Drzewicę, 
Potworów, Białobrzegi i Stromiec.  
9.50 - 10.00 – instruktaż i wodowanie kajaków 
Godz.10.00 - 15.00  przewidywany czas spływu.     
Godz. 15.15 koniec spływu, zdawanie kajaków. Zakończenie i podsumowanie 
spływu. Zwiedzanie Skansenu Militarnego w Mniszewie.Godz. 16.20  wyjazd do 
Żarnowa. W trakcie podróży przystanek w Warce, posiłek w restauracji „Kociołek” 
w Warce  (ok. godz. 16. 45 – 17 30). Około godz. 19.20 – przyjazd do Żarnowa, 
zakończenie imprezy.                

               V. Warunki uczestnictwa : Uczestnicy zgłaszają się podając swoje dane osobowe 
potrzebne do ubezpieczenia ( imię i nazwisko, adres zamieszkania ,data urodzenia) oraz fakt 
przynależności do PTTK. Opłata na rzecz organizacji imprezy wynosi 75 zł. od członka PTTK 
z opłaconą składką za 2019 r. i 85 zł. od pozostałych. Podane kwoty obowiązują dla turystów 
płynących w kajaku dwuosobowym. W przypadku kajaka jednoosobowego koszt wzrasta o 
10 zł. Dziecko do lat 7 z dostawką do kajaka dwuosobowego – koszt 65 zł.Ilość osób, które 
wezmą udział w spływie jest limitowana. Zgłoszenie wraz z opłatą będą przyjmowane do 17 
lipca 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Uczestnicy proszeni są o wpłacanie  kwoty jak 
wyżej na konto Oddziału PTTK w Żarnowie: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej 
O/Żarnów nr 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem XII Żarnowski Spływ Pilicą. 
Telefon kontaktowy dla zainteresowanych spływem : 44 7577289 ,  kom. 509 673 900.            
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VI .        Świadczenia organizatorów: 

- przejazd autokarem na trasie - Żarnów –  Biały Brzeg n/Pilicą – Mniszew- 
Żarnów 
- ubezpieczenie  
- instruktaż o zasadach bezpieczeństwa na wodzie 
- okolicznościowy znaczek 
- możliwość skorzystania z pamiątkowej pieczątki ze spływu 
- bilet wstępu do Skansenu Militarnego I Armii Wojska Polskiego w 
Mniszewie                                                                                                             
-  posiłek w drodze powrotnej do Żarnowa ( drugie danie w restauracji 
„Kociołek” w Warce) 

                           - punkty na odznakę turystyki kajakowej 

- miejsce w kajaku , kapok 

                           - opieka na trasie spływu, pilotaż w trakcie przejazdu do i ze spływu  

 
V. Uwagi końcowe: spływ nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na 

zasadach    samoorganizacji i jest imprezą non – profit. Impreza odbędzie się bez 
względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania 
zgodnego z przepisami  bezpieczeństwa na wodzie. Obowiązuje zakaz 
spożywania alkoholu podczas spływu, uczestnicy muszą mieć założone i zapięte 
kapoki. W przypadku nie przybycia na imprezę,  uczestnik traci prawo do 
świadczeń , wpisowe nie będzie zwracane. 

 

Organizatorzy 


