ZAPRASZAMY NA SPŁYW PRZEŁOMEM BARDZKIM
Zarząd wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP organizuje
spływ pontonowy/kajakowy (rafting) Przełomem Bardzkim na Nysie Kłodzkiej.
Impreza odbędzie się 17 czerwca 2018 roku od godziny 10.00. Miejsce spotkania
i początek imprezy: przystań wodna przy ul. Skalnej w Bardzie.
Spływ ma charakter rekreacyjny, mogą w nim
uczestniczyć zarówno dorośli, jak i dzieci
w wieku od 4 lat. Zapraszamy zatem całe
rodziny członków Stowarzyszenia Chemików
Wojskowych RP oraz sympatyków, rodziców
z dziećmi, dziadków z wnukami etc. Dojazd
własnymi środkami transportu albo koleją. Po
wjechaniu do Barda od strony Wrocławia
i przejechaniu mostu nad Nysą, należy skręcić
w prawo niemal o 180o, wjechać pod most,
ponownie skręcić w prawo i dojechać do przystani. W GPS można wpisać: Bardo
ul. Krakowska 1 (róg ul. Skalnej).
Autokar dla naszej grupy do miejsca, z którego zacznie się spływ, odjeżdża o 10.10;
prosimy o przybycie z trzydziesto-dwudziestominutowym wyprzedzeniem, niezbędnym dla
zakupienia biletów i załatwienia formalności.
Koszt spływu dla grupy powyżej 20
osób wynosi 30 zł od osoby, a dla
3 – 4 oraz 4-letniego dziecka rodziny
uczestniczącej w imprezie – 10 zł.
W cenie jest: parkowanie samochodów
uczestników,
przejazd
grupy
autokarem/busem
kilkanaście
kilometrów w górę rzeki na miejsce
startu spływu, gdzie odbędzie się
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
pływania oraz sterowania pontonem,
miejsce na sześcioosobowym pontonie albo w dwuosobowym kajaku (w jednoosobowym
– dla wprawnych kajakarzy) oraz kamizelka ratunkowa i pagaj (wiosło) dla każdego
uczestnika, a najmłodsi mogą wypożyczyć dodatkowo kask. Spływ Przełomem Bardzkim
trwa – w zależności od poziomu wody – od 2h do 3h i kończy się na przystani w Bardzie.
Po spływie, bezpośrednio na przystani, będzie można skorzystać z odpłatnej oferty
smażalni pstrągów i innych smakowitości albo/i zjeść własne produkty na zimno lub
upieczone z wykorzystaniem przywiezionego grilla jednorazowego, bądź na ognisku, które
można rozpalić na pobliskim placu – poza obiektem przystani.

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 4 czerwca 2018 roku.
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