CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK
KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK
ODDZIAŁ PTTK PRZY KLUBIE IWsp SZ w BYDGOSZCZY
WOJSKOWY KLUB ŻEGLARSKI „PASAT”

Regulamin - Program
NAKŁO – KRUSZWICA – ŚLESIN – LĄD - POZNAŃ
SANTOK – DRAWSKO – CZARNKÓW – BYDGOSZCZ
25.06. – 17.07.2011 r.

REGULAMIN
XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO RODZINNEGO REJSU
ŻEGLARSKO - MOTOROWODNEGO
„WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKA 2011”
I. CEL I CHARAKTER IMPREZY
w Roku Turystyki Rodzinnej w PTTK – rejsem tym chcemy udowodnić,
że żeglarstwo czy motorowodniactwo to doskonały sposób na
rodzinny (pokoleniowy) czynny odpoczynek na wodzie. Połączenie
zwiedzania naszego pięknego kraju z poznawaniem uroków przyrody
i urzekających krajobrazów. Jednocześnie chcemy zachęcić władze
administracyjne i samorządowe miast i miasteczek na trasie rejsu do
inwestowania w mariny, przystanie i pomosty – ożywiło by to te
piękne szlaki i umożliwiło by uprawianie turystyki wodnej na
europejskim poziomie. Rejs w swoim założeniu jest imprezą
niekomercyjną –non profit
II. ORGANIZATORZY REJSU
- Centrum Turystyki Wodnej PTTK
- Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
- Partnerzy – władze lokalne i samorządy na trasie rejsu
III. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO
ODDZIAŁ PTTK PRZY KLUBIE IWsp SZ
Ul. Sułkowskiego 52a 85-915 Bydgoszcz
Tel. 52 378 23 42, Fax. 52 372 18 80;
z dopiskiem: “Pętla Wielkopolska - 2011”
Nr konta bank. 20 1020 1462 0000 7202 0125 5363
IV. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
- Zarząd Główny PTTK w Warszawie
- Polski Związek Żeglarski
- Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
V. KIEROWNICTWO REJSU
- KOMANDOR REJSU – Wojciech Skóra na jachcie „Amper”
tel. 501583689
- BOSMANI – Ryszard Grzegorzewski tel. 604 116 185; Wiesław
Łagiewski tel. 509 958 984, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”
- KOMANDOR HONOROWY – Edward Kozanowski.

VI.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia załóg na własnym lub czarterowym sprzęcie dokonują
sternicy/ armatorzy – do bezpośredniego organizatora rejsu
(pkt. III) na załączonych kartach zgłoszeń w terminie do 18.06.11r.
lub w dniu rozpoczęcia rejsu u Komandora Rejsu.
VII.

WPŁATA NA SAMOORGANIZACJĘ IMPREZY
CAŁY REJS - 400,00 zł od jachtu dla członków PTTK,
- 450,00 zł od jachtu dla niezrzeszonych w PTTK.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA
JACHTU
- czapeczka rejsowa,
- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,
- naklejka rejsowa – samoprzylepna,
- pieczątka okolicznościowa (do wykorzystania),
- informator krajoznawczy,
- opłaty śluzowe (35 X 6 ≈ 12 zł = 280 zł),
- opłaty postojowe (8 X 15 zł = 120 zł)
IX. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
- ubezpieczenie jachtu i OC sternika,
- paliwo do jachtu,
- wyżywienie,
- humor i uśmiech obowiązkowe,
- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.
X. SPRZET PŁYWAJĄCY
Jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie muszą
być sprawne, w dobrym stanie technicznym – ubezpieczone wg
uznania armatora, wyposażone w niezbędny sprzęt ratunkowy p.poż.
i w miarę możliwości toaletę chemiczną.
Za bezpieczeństwo załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu
(zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC - sternika).

PROGRAM-HARMONOGRAM
XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO RODZINNEGO REJSU
ŻEGLARSKO – MOTOROWODNEGO PTTK I PZŻ
„WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKA - 2011”

· TERMIN – 25.06.2011 r. – 17.07.2011 r.
· TRASA – Nakło n/Notecią – Kruszwica – Konin – Nowe Miasto – Śrem –
Poznań – Oborniki – Międzychód – Santok – Czarnków – Ujście – Nakło –
Bydgoszcz;
· UDZIAŁ BIORĄ: żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej
PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE :
XXXIII Ogólnopolski Rodzinny Rejs Żeglarsko – Motorowodny PTTK i PZŻ
„Wielka Pętla Wielkopolska 2011” – jest najważniejszą imprezą żeglarsko –
motorowodniacką organizowaną przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK,
Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK oraz Oddział PTTK przy Klubie
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
Rejs ten jest realizacją programu – „Poznajemy nowe śródlądowe szlaki
wodne Polski”. Po Wiśle, Odrze chcemy pokazać naszym turystom wodnym
piękny szlak umownie nazwany „Wielką Pętlą Wielkopolską”, w rzeczywistości
przebiegający przez trzy województwa: kujawsko – pomorskie; wielkopolskie,
i lubuskie. Będzie ten rejs okazją do odwiedzenia nowych przystani i marin np.
w Lądzie, Drawsku, Czarnkowie m.in. laureatów Nagrody Przyjaznego Brzegu –
i zdobycia odznaki krajoznawczej „Szlak Pętli Wielkopolskiej” w stopniu złotym.
Przed nami do pokonania około 700 km rz. Notecią i Wartą, kanałami:
bydgoskim i noteckim, pojezierzem kruszwicko – ślesińskim, odwiedzenie blisko
20 miast i podziwianie przyrody, doliny środkowej Warty i dolnej Noteci. Na
trasie rejsu oczekuje nas 35 śluz i różne warunki nawigacyjne, będzie to
sprawdzian umiejętności motorowodniackich i żeglarskich oraz dyscypliny,
wzajemnej pomocy oraz życzliwości w warunkach trudnych nawigacyjnie
i pogodowo.

TERMINARZ REJSU:
1. 25.06.11 (sobota)- Nakło n/Notecią
- przyjazd uczestników rejsu
- prezentacja załóg
- uroczyste otwarcie rejsu
- festyn, ognisko żeglarskie
· przystań Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
2. 26.06.11 (niedziela) – Nakło – Łabiszyn (46 km)
- start do rejsu – rz. Noteć
- śluza Nakło Wschód 38,9 km
- śluza Józefinki 37,2 km
Kanał Górnonotecki
- śluza Lisi Ogon 145,3 km
- śluza Łochowo 144,9 km
- śluza Dębinek Płn. 130,7 km
- śluza Dębinek Płd. 130,1 km
- śluza Antoniewo 121,7 km
- śluza Łabiszyn 116,0 km
· postój na LB w Łabiszynie
3. 27.06.11 (poniedziałek)- Łabiszyn – Kruszwica (59 km)
- śluza Pakość 80,9 km
· postój w przystani LOK „Popiel”
4. 28.06.11 (wtorek)- Kruszwica – Ślesin (40 km)
- zwiedzanie Kruszwicy
- śluza Koszewo 25,8 km
- śluza Gawrony 24,2 km
- krąg wodny na j. Ślesin
· postój w OSiR Ślesin (LB) przed mostem
5. 29.06.11 (środa)- Ślesin – Ląd (54 km)
- śluza Pątnów 7,3 km
- śluza Morzysław 0,4 km
Rzeka Warta
· postój w Marinie Ląd (LB)
6. 30.06.11 (czwartek)- Ląd – Nowe Miasto nad Wartą (57 km)
· postój za mostem (LB) w stanicy wodnej WOPR

7. 01.07.11 (piątek)- Nowe Miasto – Śrem (31,5 km)
- zwiedzanie m. Śrem
· postój w przystani miejskiej
8. 02.07.11 (sobota)- Śrem – Poznań (47 km)
· postój w starym porcie na Garbarach
9. 03.07.11 (niedziela)- Poznań – postój
- zwiedzanie miasta wg osobnego programu
10. 04.07.11 (poniedziałek) – Poznań – Oborniki (39 km)
Zwiedzanie m. Oborniki
· postój przy moście drogowym (PB)
11. 05.07.11 (wtorek)- Oborniki – Wronki (35 km)
- zwiedzanie m. Wronki
· postój w przystani miejskiej Olszynka (PB) przed mostem
12. 06.07.11 (środa)- Wronki – Międzychód (53,5 km)
- zwiedzanie m. Międzychód
· postój w stanicy wodnej na LB
13. 07.07.11 (czwartek) – Międzychód – Santok (59,5 km)
- wyjście na rz. Noteć
· postój w przystani miejskiej
14. 08.07.11 (piątek)- Santok – postój
- rejs statkiem, zwiedzanie m. Gorzów
15. 09.07.11 (sobota)- Santok – Drezdenko (38,1 km)
· postój w „Parku Harcerza” pod mostem (LB)
16. 10.07.11 (niedziela)- Drezdenko – Drawsko (17,3 km)
- śluza Krzyż 176,2 km
- śluza Drawsko 170,9 km
- uroczyste otwarcie przystani (PB) w Drawsku
17. 11.07.11 (poniedziałek)- Drawsko – Czarnków (38,5 km)
- śluza Wieleń 162,1 km
- śluza Wrzeszczyna 155,5 km
- śluza Rosko 148,8 km
- śluza Mikołajewo 143,0 km
- śluza Pianówka 136,2 km
· Uroczyste otwarcie przystani (PB) w Czarnkowie

18.12.07.11 (wtorek) - Czarnków – Ujście (26 km)
- śluza Lipica 128,3 km
- śluza Romanowo 122,6 km
- śluza Walkowice 117,7 km
- śluza Nowe 111,8 km
· postój na przystani OSP (LB)
19.13.07.11 (środa)- Ujście – Krostkowo (śluza) (37,6 km)
- śluza Krostkowo 68,2 km
· postój na przystani OSP (LB)
20.14.07.11 (czwartek)- Krostkowo – Nakło n/Notecią
- śluza Gromadno 53,4 km
- śluza Nakło Zach. 42,7 km
· postój w przystani Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
- zamknięcie szlaku „Pętli Wielkopolskiej”
21.15.07.11 (piątek)- Nakło n/Notecią – Bydgoszcz (25,1 km)
- śluza Nakło Wsch. – 38,9 km
- śluza Józefinki – 37,2 km
- śluza Osowa Góra – 20,9 km
- śluza Prądy – 20,0 km
· postój na przystani K.S. Gwiazda
- festyn żeglarski – ognisko
22.16.07.11 (sobota)- Przystań KS Gwiazda – Rybi Rynek -Brdyujście
- śluza Czyżkówko – 16 km
- śluza Okole – 14,8
- śluza Miejska – 12,2 km
· postój przy nadbrzeżu Rybiego Rynku
- wręczenie nagród i odznak krajoznawczych za przepłynięcie szlaku
„Pętli Wielkopolskiej”
- spotkanie z władzami miasta
- zwiedzanie Starego Miasta i Wyspy Młyńskiej
· postój w Marinie WKŻ PASAT na Brdyujściu
- pożegnalne ognisko żeglarskie
23.17.07.11 (niedziela)
- wyjazd uczestników do portów macierzystych lub wypłynięcie na inne szlaki.

