
SPŁYW KAJAKOWY NA BAZUNĘ 2019 w SULĘCZYNIE 
 
Spływ kajakowy na  „Bazunę 2019” odbędzie się 27 i 28 czerwca: 
 
1. 27.06.2019 /czwartek/ - początki Słupi, trasa Gowidlino-Sulęczyno, ok. 13 km, 5 godz. łatwy /na trasie jez. 
Gowidlińskie i Węgorzyno/. 
Proponowany program spływu: 
1. 10.00 – spotkanie GOK Sulęczyno i wyjazd na start spływu 
2. 10.30 – Instruktaż, informacje o trasie spływu i rozpoczęcie spływu 
3. Ok. 16.00 zakończenie spływu w Sulęczynie 
Dla chętnych możliwość dodatkowej kontynuacji spływu „Rynną Sulęczyńską” /jeden z najtrudniejszych odcinków 
rzeki Słupi/ do Przystani Kajakowej Kajlandia ok. 2 km, ok. 1 godz.- zakończenie ok. 17.00 
Cena 40zł.  
 
2. 28.06.2019 /piątek/ - trasa Sulęczyno- Bylina, 
ok. 13 km, 5-6 godz., umiarkowany /pierwsze 5 km średnio-trudny/. 
Proponowany program spływu: 
1. 10.00 – spotkanie na Przystani kajakowej Kajlandia w Sulęczynie, ok. 2 km od GOK Sulęczyno 
2. 10.30 – instruktaż, informacje o trasie spływu i rozpoczęcie spływu 
3. Ok. 16.00 zakończenie spływu w Bylinie i powrót do bazy Kajlandia 
Cena 40 zł. 
Można wykupić 1 lub 2 odcinki/dni spływu. 
 
Oferta zawiera: 
1. Kajaki dwuosobowe lub jednoosobowe /do wyboru/ 
2. Wiosła, kamizelki asekuracyjne, worki wodoodporne 
3. Ubezpieczenie NW 
4. Transport kajaków 
5. Transport wszystkich uczestników spływu 
6. Instruktaż dotyczący spływu oraz podstawowych zasad pływania i bezpieczeństwa 
Możliwość dostawki miejsca w kajaku dla małego dziecka /dziecko w kajaku na dostawce bez opłat/ 
Dzieci do lat 14 powinny płynąć wyłącznie z osobą dorosłą. 

Nocleg na spływ i Bazunę: pole namiotowe KAJLANDIA – 1 doba 15zł/os http://kajaki-slupia.pl/. 
W trakcie spływu dla całej grupy można zamówić obiady. Kolacje i śniadania we własnym zakresie ew. catering.  
Na polu namiotowym jest miejsce na ognisko, są sanitariaty i miejsce do przyrządzania posiłków. 
 
Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się bezpośrednio do KAJAKI SŁUPIA: biuro@kajaki-slupia.pl z dopiskiem 
"Spływ na Bazunę" – prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz czy płyną jeden spływ czy dwa.  
Zaliczka w wysokości 50 % czyli albo 20 albo 40 zł/osoba.   
Dzieci do lat 14 płacą 50%. Nr konta do przedpłaty będzie podany w e-mailu. 
Tel: +48 691350500 
 
Wszystkie informacje dot. Spływu na Bazunę, Przeglądu Bazuna, na bieżąco będą podawane na stronie 
http://www.bazuna.org.pl/ i Facebooku https://www.facebook.com/OTPPSBazuna/. 
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