
WAKACYJNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE W-MOIIB lato 2017 
 

                                                            
 
UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI: 

WE „WRZUTCE” DO „INŻYNIERA BUDOWNICTWA” POJAWI SIĘ LOKALIZACJA SPŁYWU „TRZCINOWA 

DOLINA” TEN ADRES JEST JUŻ NIEAKTUALNY W MIĘDZY CZASIE ZNALEŹLIŚMY PONIŻSZĄ 

LOKALIZACJĘ W TEJ SAMEJ CENIE LECZ BARDZIEJ ATRAKCYJNĄ POD WZGLĘDEM POŁOŻENIA  

I CIEKAWSZYCH TRAS KAJAKOWYCH – TERMIN POZOSTAJE BEZ ZMIAN. 

 

SPŁYW KAJAKOWY W-MOIIB (21-23 lipca 2017r.) 
 

W dniach 21-23.07.2017r. (piątek-sobota-niedziela) Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

organizuje dla swoich czynnych członków wraz z członkami rodzin Spływ Kajakowy stanowiący propozycję miłego 

spędzenia czasu w okresie wakacji. Kajaki 2 osobowe. 

 

Planowany scenariusz spotkania : 

 

Dzień 1 (piątek - 21.07.2017r.)  

godz. 17.00 przyjazd na teren STANICY WODNEJ Sorkwity k/Mrągowa, ul. Zamkowa 13  

(własnymi środkami lokomocji i z własnymi namiotami). 

17.00 – 18.00 rozbijanie namiotów 

20.00 – 22.00 ognisko (prowiant we własnym zakresie) 

Dzień 2 (sobota – 22.07.2017r.)  

9.00 – śniadanie w formie stołu szwedzkiego (w ramach opłaty) 

10.00 – 15.00 – spływ kajakowy do Bieniek (ok. 16 km) 

ok. godz. 15.00 – powrót na obiad na terenie STANICY WODNEJ (w ramach opłaty) 

ok. godz. 20.00 – ognisko (biesiada integracyjna – w ramach opłaty) 

Dzień 3 (niedziela – 23.07.2017r.)  

9.00 – śniadanie w formie stołu szwedzkiego (w ramach opłaty) 

10.00 – 13.00 – spływ kajakami Warpun - Sorkwity 

ok. godz. 14.00 – powrót na obiad na terenie STANICY WODNEJ (w ramach opłaty) 

 ok. godz. 15.00 – pakowanie namiotów powrót 

 

Organizator może dokonywać zmian czasowych w zależności od warunków pogodowych. 

 

Zapisy do dnia 03.07.2017r. pod nr tel. (89) 527-27-34 lub mailem: osd@wam.piib.org.pl.  

 

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty wpisowego na osobę: w wysokości 90 zł członkowie czynni W-MOIIB 

oraz 190 zł członkowie rodzin (za 3 dni pobytu). 

Wpisowe obejmuje (koszty pola namiotowego, śniadań, obiadów, ogniska w sobotę, wypożyczenie kajaków z dowozem 

uczestników na miejsca spływów i z powrotem na camping, ubezpieczenie NNW)  

Wpłaty należy dokonywać  po uzyskaniu w Biurze W-MOIIB potwierdzonej rezerwacji miejsca na liście uczestników  

(na konto bankowe W-MOIIB Bank Millenium S.A. 44 1160 2202 0000 0003 1794 0501 do dnia 03.07.2017r., 

tytułem „Spływ kajakowy W-MOIIB Sorkwity 2017”).  

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do czynnego udziału. 

 

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba  

Inżynierów Budownictwa 
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