
XI SPŁYW KAJAKOWY BRDĄ 

im. ADWOKATA ROMANA LATOSA 

 

DATA: 01.08 – 05.08.2012r. 

PLANOWANY PRZEBIEG IMPREZY: 

Nocujemy na polach namiotowych. Należy zabrać własne namioty(!).  

1 sierpnia (środa): 

 14.00 – zbiórka uczestników przy ulicy Nowy Rynek 5 w Bydgoszczy; 

15.00 – wyjazd autokaru do miejscowości  Mylof (na miejscu znajduje się restauracja słynąca z 

doskonałego pstrąga); 

18.00 – przyjazd na pole namiotowe; 

 19.00- zabawa przy muzyce (DJ), ognisko z kiełbaskami; 

2 sierpnia (czwartek) 

9.00-10.00 – śniadanie; 

10.30-11.00 – odprawa i wypłynięcie do miejscowości Brda; 

17.00-18.00 – przybycie do pola namiotowego w Brdzie, rozbicie namiotów, obiadokolacja; 

20.00 – ognisko z kiełbaskami; 

3 sierpnia (piątek) 

9.00-10.00 – śniadanie; 

10.30-11.00 – odprawa i wypłynięcie do miejscowości Gołąbek; 

16.30-17.30 – przybycie do pola namiotowego w Gołąbku, rozbicie namiotów, obiadokolacja; 

18.00-19.30 – turniej paintball (dla zainteresowanych); 

20.00 – wieczór poetycki, ognisko z kiełbaskami; 

4 sierpnia (sobota) 

9.00-10.00 – śniadanie; 



10.30-11.00 – odprawa i wypłynięcie do mostu w miejscowości Piła Młyn; 

16.30-17.30 – transport uczestników spływu do pola namiotowego w Rudzkim Moście; 

20.00 – uroczyste zakończenie spływu, zabawa z muzyką (DJ) 

5 sierpnia (niedziela) 

9.00-10.00 – śniadanie 

11.30-12.00 – powrót uczestników autokarem do Bydgoszczy 

 

KOSZT UCZESTNICTWA 

ADWOKACI – 350,00zł; 

APLIKANCI ADWOKACCY – 250,00zł 

OSOBY TOWARZYSZĄCE – 500zł 

Opłata obejmuje: 

- ubezpieczenie NW uczestników; 

-transport autokarowy z Bydgoszczy do miejsca rozpoczęcia spływu oraz transport powrotny; 

-wynajęcie kajaków, kapoków i wioseł; 

-opiekę instruktorską; 

-transport bagaży w trakcie trwania spływu; 

-korzystanie z pól namiotowych; 

-wyżywienie obejmujące: śniadania, obiadokolacje, kiełbaski do upieczenia nad ogniskiem, kawę, 

herbatę; 

-imprezy towarzyszące (za wyjątkiem turnieju paintball – dla zainteresowanych za opłatą ok. 35zł) 

-pamiątkową koszulkę (przy zgłoszeniu prosimy podać rozmiar); 

 

Opłatę za udział w spływie uiścić należy  na rachunek bankowy ORA BYDGOSZCZ 

ul. Nowy Rynek 5 

85-131 Bydgoszcz 

nr konta:  27 1320 1117 2031 0347 2000 0013 

do dnia 5 lipca 2012 r. 



 

ZGŁOSZENIA 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spływie prosimy o kontakt z: 

adw. Justyną Mazur 605 536 517; 

adw. Michałem Bukowińskim 608 553 337; 

Maksymalna ilość uczestników: 60 osób.  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w planowanej trasie spływu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


