
Marózka dla Szustka 2018  

Organizator 

Klub Turystyki Kajakowej „DRUZNO” przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej 

                                  TERMIN: 10-12 sierpnia 2018 

          Marózka dla Szustka jest imprezą rodzinną o charakterze rekreacyjnym. 

Dzień I: płynięcie rekreacyjno-turystyczne rzeką Marózką: Swaderki - Kurki 11km  

Dzień II: Trójbój Marózkowy (wyścig kajakowy, bieg, pływanie) 

Baza noclegowa: Pole namiotowe w Swaderkach 

Wpisowe: 110 zł dorośli (z własnym transportem), 130 zł (transport w ramach wpisowego),  

50 zł dzieci i młodzież 

Członkowie PTTK z opłaconą składką: 100 zł dorośli (z własnym transportem),  

120 zł (transport w ramach wpisowego), 50 zł dzieci i młodzież 

W ramach wpisowego zapewniamy: 

 kajak turystyczny z osprzętem (wiosło, kamizelka asekuracyjna) 
 ubezpieczenie NNW,  
 pamiątkę spływową 
 2 noclegi na polu namiotowym, ognisko 
 posiłek regeneracyjny w sobotę po przypłynięciu i w niedzielę,  
 transport Elbląg- Swaderki- Elbląg 
 znaczek okolicznościowy 
 pajdę chleba ze smalcem 
 nagrody za udział w konkursach 

 

ZGŁOSZENIA, INFORMACJE, WPŁATY: 

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej ul. Krótka 5, Elbląg Tel./Fax (055) 641-12-96, e-mail: 

pttk_elblag@wp.pl, 

Katarzyna Szustek 606 38 28 72 e-mail bazylka5@gazeta.pl 

Wpłaty indywidualnie lub zbiorowo przyjmuje: 

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej ul. Krótka 5 w Elblągu lub na konto: 

PEKAO SA II O/Elbląg  36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 

mailto:pttk_elblag@wp.pl


. 

 

RAMOWY PROGRAM SPŁYWU: 

Piątek 10 sierpnia 2018 

17.00 wyjazd z przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 

19.00 przyjazd na pole namiotowe w Swaderkach, rozbicie obozowiska 

21.00 ognisko integracyjne 

Sobota 11 sierpnia 2018 

9.00 msza św. polowa 

10.00 otwarcie spływu , przejazd na trasę kajakową 

16.00 zamknięcie mety, powrót na biwak 

16.30 wydawanie posiłku regeneracyjnego 

17.00-20.00 gry i zabawy rekreacyjne (m.in. rzut podkową, bule, wiatrówka, siatkówka ) 

20.00 ognisko, podsumowanie konkursów i wręczenie nagród 

Niedziela 12 sierpnia 2018 

10.00 start do Trójboju Marózkowego 

13.00 przeciąganie liny na kajaku, utrzymanie się w kajaku wyczynowym 

15.30 zakończenie spływu i wręczenie nagród 

16.00 wyjazd do Elbląga 
 


