
 

 

 

 

 

 

                               

 

Łódzki Klub Kajakowy „Albatros” 
im. Sławomira Forysiaka 

przy Oddziale Łódzkim PTTK  

 

Z  A  P  R   A  S  Z  A 

na uroczystość obchodów Jubileuszu 
 

60-lecia Klubu 
 

która odbędzie się w dniach  
02-03.10.2021 r. 

      w Ośrodku Wypoczynkowym „DRESSO” 
w Sulejowie 

W ramach obchodów odbędzie się spływ kajakowy 
oraz uroczysty bankiet. 

 
 
 
 



 
PROGRAM IMPREZY 

KIEROWNICTWO  IMPREZY: 

Komandor – Jerzy Drygalski 
Sekretariat – Hanna Pasicka – Świątczak, Małgorzata Spychalska, Elżbieta Marczyk         
Służba techniczna – Jerzy Sadzewicz               
 

CELE   I   ZADANIA IMPREZY: 

 Promocja łódzkich szlaków kajakowych, 
 Popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku. 

 
Termin:  02-03.10.2021 r. 

Trasa: Rzeka Luciąża na odcinku: Kłudzice –  Murowaniec (10 km) 

Sobota  02.10.2021 r. 
godz. 10.00  -  przyjmowanie uczestników – weryfikacja 
godz. 11.00  -  uroczyste otwarcie spływu i przejazd na start do Kłudzic 
godz. 12.00 -  start do etapu: Kłudzice –  Murowaniec  (10 km)                                            
godz. 15.30 -  grochówka w Ośrodku Wypoczynkowym „Dresso” w Sulejowie 
godz. 18.00 -  2.00  - uroczysty bankiet.  Wieczór umili nam zespół „Qumple”. 
                                           
                                                        Niedziela 03.10.2021 r. 
godz. 10.00 -  śniadanie 
godz. 11.30 -  zakończenie spotkania. 
Baza noclegowo - żywieniowa: Ośrodek Wypoczynkowy „Dresso”  97-330 Sulejów  

tel. 44 616 20 38, kom. 602 613 595 

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom: 
 nocleg sobota/niedziela 
 ciepły posiłek po spływie (grochówka) 
 bankiet  
 śniadanie w dniu 03.10.2021 r. 
 transport kajaków i uczestników na start                               
                                                                               
Warunki uczestnictwa w spływie 

- Posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania. 
- Ukończone 18 lat.  
- Dokonanie wpłaty na rzecz organizatora imprezy. 
- Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ.  
- Uczestnicy biorą udział w imprezie wyłącznie na sprzęcie  organizatora. 
   
  Organizatorzy imprezy proszą o potwierdzenie obecności do 20.09.2021 r.   
  Do udziału w uroczystości naszego Jubileuszu prosimy zapisywać się wysyłając zgłoszenie 

poprzez formularz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1ufpoCBWyIX6pmtEMLPjoKgB8u8FZ
XHtllcc_pamUwD9HKw/viewform oraz dokonanie wpisowego na konto: Nest Bank                
81 2530 0008 2059 1069 2625 0001  w  wysokości  280 zł  +  koszt  wynajęcia  kajaka –    
30 zł/osobę. 

Jest możliwość przyjazdu w piątek 01.10.2021 r. Nocleg z piątku na sobotę dodatkowo                     
płatny 55,00 zł.  

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia 

ŁKK „Albatros”  


