
PTTK Oddział Mysłowice organizuje w dniu 20 sierpnia 2016

SPŁYW KAJAKOWY
RZEKA MAŁA PANEW

na odcinku Zawadzkie - Kolonowskie.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość zwiedzania Parku Nauki i Rozrywki JURAPARK w Krasiejowie. 

PROGRAM

20 sierpnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. 
Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, 
A4, Zawadzkie. Tu przy przystani „Tropicana” rozpoczniemy spływ. Wcześniej nastąpi 
szkolenie kajakowe i poinformowanie uczestników o trudnościach na trasie spływu.

 Spływ dwuosobowymi kajakami na odcinku Zawadzkie - Kolonowskie.  Długość trasy 
około 12 km. Czas spływu około 3 godziny.

Mała Panew prawy dopływ Odry. Przepływa przez województwa śląskie i opolskie. Źródła znajdują się w pobliżu miasta Koziegłowy. 
Stamtąd Mała Panew płynie przez Zieloną, Kalety, gminę Tworóg, Lubliniec, Kokotek, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek i Turawę. W 
dolnym biegu rzeki, pomiędzy Turawą a Ozimkiem, zbudowano zbiornik retencyjny Jezioro Turawskie. Ujście do Odry znajduje się na 
granicy Opola i gminy Dobrzeń Wielki, w pobliżu wsi Czarnowąsy. Proponowana trasa należy do łatwiejszych, w sam raz dla 
początkujących i rodzin z małymi dziećmi  oraz wszystkich tych, którzy chcą krótkiej przygody kajakowej oraz dłuższego relaksu 

Parku Nauki i Rozrywki JURAPARK w Krasiejowie - na powierzchni około 40 hektarów znajduje się 250 modeli 
dinozaurów.  Park nastawiony jest bardziej na edukację niż rozrywkę, zatem więcej tu prezentacji multimedialnych w stosunku do innych 
parków.  Obok ścieżki edukacyjnej główną atrakcją dla odwiedzających jest tunel czasu, przez który można przejechać kolejką. Na terenie 
parku znajduje się również kino 5D, duży plac zabaw, park rozrywki, plaża z wodnymi atrakcjami, obiekty gastronomiczne i sklepiki z 
pamiątkami. Obok JuraParku w Krasiejowie znajduje się także warty odwiedzenia Park Nauki i Ewolucji Człowieka.

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1800.

CENA;  90 zł - członkowie PTTK         85 zł - członkowie SKKT         100  zł – pozostali.

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, opieka 
instruktora kajakarstwa na czas spływu rz. Mała Panew.
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce, wyżywienie. 

UWAGA; uczestnicy powinni zabrać ze sobą ubrania na zmianę, obuwie do wody.
Każdy uczestnik spływu musi zapoznać się z regulaminem spływu i zaakceptować go za podpisem. Regulamin 
znajduje się w biurze PTTK Mysłowice.

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl 
 Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl    

SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł.
 ULGOWA dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. 
SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. 
W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł 
wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł. 
Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania 
imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
mailto:pttkmyslowice@poczta.onet.pl
http://www.myslowice.pttk.pl/
http://www.parkmania.pl/parki/584/o-parku/Park-Nauki-i-Ewolucji-Czlowieka.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnow%C4%85sy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrze%C5%84_Wielki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Turawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_retencyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ozimek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawadzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kokotek_(dzielnica_Lubli%C5%84ca)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubliniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twor%C3%B3g_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalety
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_(Kalety)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozieg%C5%82owy_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie

