
INFORMATOR 
 

Międzynarodowego Spływu Wisł ą 

VISTULIADA 2016 
Sandomierz -  Warszawa -  Włocławek 

9-24 lipca 2016 
 
 
Termin i trasa spływu 
Spływ odbywał się będzie w dwóch etapach: 
 I. 9-17 lipca 2016 – Sandomierz – Warszawa (242 km) 
II. 18-24 lipca 2016 – Warszawa – Włocławek (163 km) 

 

Warunki uczestnictwa 
Dobry stan zdrowia, umiejętność pływania, zapoznanie się z załączonymi „Warunkami 
uczestnictwa” i ich akceptacja oraz dokonanie zgłoszenia i wpłata wpisowego. 
 

Wysoko ść wpisowego 
Wpisowe od jednej osoby wynosi 200 zł za jeden odcinek (400 zł za dwa odcinki). 
Dla uczestników spoza Polski, dokonujących wpłaty w Euro – 50 euro (100 euro za dwa 
odcinki). 

 

Zgłoszenie uczestnictwa 
Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na załączonej „Karcie zgłoszenia” 
- zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 31 maja 2016 r –pocztą elektroniczną na adres 

info@vistuliada.pl lub przesyłką listową na adres: Fundacja Promocji Rekreacji "KIM", ul. 
Partyzantów 21, 05-092 Łomianki, Polska 

- rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 31 maja 2016 r. pozbawia rezygnującego 
prawa do zwrotu wpisowego, 

- zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą zweryfikowania przed startem 
spływu 

 

Wpisowe należy wpłacać na konto: 
Fundacja Promocji Rekreacji "KIM"  
ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki 
nr rach. IBAN: PL 168009 0007 0013 0794 9001 0003  
SWIFT: POLUPLPR  (dla wpłat spoza Polski) 
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach 
Koniecznie z dopiskiem „Vistuliada 2016” 

 

Sprzęt 
Uczestnicy spływu korzystają z własnego sprzętu pływającego i biwakowego.  

 

Zakwaterowanie i wy żywienie 
Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia, poza wyznaczeniem pola 
biwakowego. Każdy uczestnik musi być samowystarczalny. 

 

Uwagi 
Należy pamiętać, że w trakcie spływu nie ma przewodnika ani pilota na wodzie. 
Udział w spływie odbywa się na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt.  



PROGRAM 
 
ETAP I - Sandomierz - Warszawa  –  242 km 
 

data dzień tygodnia biwak km rzeki dzienny dystans (km) 

9.07 sobota Sandomierz 268,8 - 
10.07 niedziela  Basonia 311,0 42,5 
11.07 poniedziałek Kazimierz Dolny 358,5 46,0 
12.07 wtorek Kazimierz Dolny - dzień wolny 358,5 - 
13.07 środa Dęblin 393,0 33,5 
14.07 czwartek wyspa na Wiśle 431,2 38,2 
15.07 piątek Góra Kalwaria  476,0 44,8 
16.07 sobota Warszawa – zakończenie I etapu 511,0 35,0 

 
ETAP II – Warszawa - Włocławek  –  163 km 
 

data dzień tygodnia biwak km rzeki dzienny dystans (km) 

17.07 niedziela  Warszawa – dzień wolny 511,0 - 
18.07 poniedziałek Modlin 551,0 39,1 
19.07 wtorek Wyszogród 587,0 36,4 
20.07 środa Płock  632,0 44,2 
21.07 czwartek Płock - dzień wolny 632,0 - 
22.07 piątek Dobiegniewo (Zalew Włocławski) 658,0 26,0 
23.07 sobota Włocławek 674,0 16,0 
24.07 niedziela  Włocławek – zakończenie II etapu  - 

 
Szczegóły dot. programu i warunków biwakowych określone zostaną do 30 kwietnia 2016 r. 
 
Koszt transportu uczestników i kajaków z Warszawy do Sandomierza i z Włocławka do 
Warszawy  określony zostanie na podstawie ilości zgłoszeń. 
 
Aby uzyskać więcej informacji lub dokonać rejestracji na spływ prosimy o kontakt: 
info@vistuliada.pl 
 
Fundacja Promocji Rekreacji "KIM"  
ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki, Polska 
tel. 602-399-238 (Marcin Chodorowski) 
tel. 606-225-863 (Eliza Chodorowska)  
info(at)fundacjakim.pl 
 

 


