Termin i miejsce
Termin:
sobota, Kwiecień 28, 2018 do niedziela, Kwiecień 29, 2018
Miejscowość:
Inowrocław - Mątwy
Kod pocztowy:
88-101
Nazwa ulicy/alei/placu:
ul. Notecka
Powiat i gmina:
Inowrocław
Kategoria wydarzenia:
Wodne
Opis wydarzenia:
Od piątku 27 kwietnia br. do niedzieli 29 kwietnia br. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w
Inowrocławiu wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu
zapraszają na "Kajakowy weekend z ZHR". Już tradycyjnie będzie to wydarzenie promujące rzekę
Noteć, ekologię (segregację odpadów) i zdrowy styl życia. W programie dla wszystkich (dzieci pod
opieką osób dorosłych) przewiduje się: - W piątek od godz. 16:00 do 18:00 zbieranie odpadów z
okolic rzeki w Mątwach i z samej wody. - W sobotę od godz. 10:00 do 14:00 organizatorzy zapraszają
na grę harcerską dla dzieci i młodzieży. W programie: pływanie kajakiem, ścianka wspinaczkowa,
zjazdy na linie, strzelanie z łuku, grupa rekonstrukcyjna, kawiarenka i gry zręcznościowe z piłką.
Dodatkowo w sobotę o godz. 10:00 zostanie symbolicznie przekazane do użytku przez inwestora –
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. – nowe nabrzeże kajakowe. O godzinie 9:00 spod siedziby
PTTK w Inowrocławiu (ul. Narutowicza 4) wyruszy również rajd rowerowy po okolicy (około 40 km.),
którego trasę zaplanowano przez Mątwy, aby wziąć udział w otwarciu nabrzeża i sezonu kajakowego.
Na rajd zapraszają członkowie Klubu Turystyki Rowerowej "Kujawiak". - W niedzielę od godz.10:00
wypożyczać będzie można za darmo kajaki. Kajaki będą mogły wypożyczać tylko osoby dorosłe
(harcerze posiadają kajaki dwu i trzy osobowe). Warunkiem wypożyczenia kajaka będzie dodatkowo
wypełnienie krótkiej ankiety na temat segregacji odpadów w domu, zachowania się nad rzeką i tzw.
niskiej emisji. Szczegóły można uzyskać dzwoniąc do komendanta imprezy hm. Tomasza Sibory tel.
502 240 670. Współorganizatorami imprezy są również Zarząd Osiedla Mątwy, Kujawska Drużyna
Łucznicza, Stowarzyszenie activeXtreme, Nadgoplański WOPR oraz Klub Turystyki Rowerowej PTTK
"Kujawiak".
Bilety:
Impreza biletowana
Organizator wydarzenia:
Tomasz Sibora
adres strony: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/kajakowy-weekend-z-zhr

