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INFORMATOR - REGULAMIN SEMINARIUM I WYJAZDU TECHNICZNEGO 

 
OBCHODY DNIA ELEKTRYKA 2018 SEP O/GDAŃSK 

SEMINARIUM I WYJAZD TECHNICZNY DO FABRYKI KABLI TELE-FONIKA 
KABLE BYDGOSZCZ S.A ORAZ SPŁYW KAJAKOWY ELEKTRYKÓW RZEKĄ 

BRDĄ 

 
Program seminarium i wyjazdu technicznego w dniach: 8, 9 i 10 czerwca br. z bazą noclegową                
w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. 
 
1. Termin i trasa wyjazdu technicznego oraz spływu 

Termin: 8-10 czerwiec 2018 roku 

Dla jadących autokarem – wyjazd w piątek 8 czerwca 2018 roku z Gdańska o godz. 09:45 ul. Wały 

Jagiellońskie w rejonie pomiędzy Biedronką, a Kościołem pw. św. Elżbiety (naprzeciw dworca PKP),  

Dla jadących własnym środkiem lokomocji (samochodem) spotykamy się na parkingu Tele-Fonika Kable 

Bydgoszcz S.A., Fordońska 152, 85-001 Bydgoszcz, gdzie spotykamy się o godz. 12:45 w piątek 8 czerwca 

2018 roku. 

O godz. 13:00 mamy wejście na teren fabryki, którą będziemy zwiedzać. 

UWAGA: przed wejściem na teren fabryki kabli będzie kontrola trzeźwości uczestników wycieczki, 

osoby wskazujące na stan spożycia alkoholu nie będą wpuszczone na teren fabryki!!! 

Miejsce zakwaterowania - ośrodek Rewita w Pieczyskach ul. Wypoczynkowa 1, 86-010 Koronowo - 

https://www.rewita.pl/pieczyska/. 

2. Warunki uczestnictwa w wyjeździe technicznym oraz spływie. 

Dobry stan zdrowia, umiejętność pływania, wpłata wpisowego, dokonanie zgłoszenia w oparciu o niniejszy 

regulamin. 

3. Wysokość wpłaty wpisowego  

3.1  Uczestnik, który jest członkiem SEP O/Gdańsk i ma opłacone składki : 

  
a) dla osób jadących autokarem : odpłatność  95,00  zł/osobę  
b) dla osób jadących własnym środkiem lokomocji -: odpłatność 80,00 zł/osobę  
 

3.2  Uczestnik, który nie jest członkiem SEP: odpłatność 100% : 
 
a) dla osób jadących autokarem  - 470,00 zł/osobę  
b) dla osób jadących własnym środkiem lokomocji - 415,00 zł/osobę. 
 

4. Zgłoszenie uczestnictwa 

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 8 maja 2018 r. e-mailem zatytułowanym: „Seminarium-czerwiec 2018” 

wysłanym na adres: nowosielski55@gmail.com. W treści e-maila należy zgłosić chęć swojego uczestnictwa w 

„Seminarium-spływ, czerwiec 2018” oraz podać imię nazwisko i numer członkowski (legitymacji), nr Koła 

SEP, a także numer telefonu kontaktowego. Do e-maila należy dołączyć scan OŚWIADCZENIA 

UCZESTNIKA „SEMINARIUM-SPŁYW, CZERWIEC 2018”. 

Zespół ds. Integracji i Promocji będzie rejestrował zgłoszenia i kwalifikował do uczestnictwa w spływie.               

W przypadku zgłoszenia większej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu do spływu będzie decydować kolejność 
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przesłania e-maili. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają członkowie SEP O/Gdańsk. O zakwalifikowaniu 

uczestnicy będą powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.  

 

5. Informacją o zakwalifikowaniu się. 

Po otrzymaniu e-maila z informacją o zakwalifikowaniu się na „Seminarium-spływ, czerwiec 2018” Uczestnicy 

powinni uiścić wpisowe – ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego 

(pierwszeństwo mają Członkowie SEP). 

- Wpłaty wpisowego należy dokonać najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r. 

- Wpłaty wpisowego przyjmuje kol. Bożena Rybiałek i kol. Marek  Behnke w biurze Oddziału 

Gdańsk SEP przy ul. Rajskiej 6 (budynek Domu Technika, pok. 325, tel. 58 301-49-24)   

- rezygnacja z udziału w „Seminarium-spływ, czerwiec 2018” zgłoszona po 28 maja 2018 r. 

pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpisowego, 

- osoba zgłaszająca się na „Seminarium-spływ, czerwiec 2018” staje się uczestnikiem z chwilą 

zweryfikowania się w sekretariacie spływu.  

6. Sprzęt 

Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom spływu miejsca w turystycznych, dwuosobowych kajakach 

polietylenowych, wiosło  i sprzęt asekuracyjny (kapoki) oraz transport na etap spływu. 

7. Prawa i obowiązki uczestników 

Uczestnicy spływu objęci są ubezpieczeniem NW oraz opieką ratowników wodnych i ratownika medycznego       

w czasie trwania spływu. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do: 

- posiadania w kajaku zapasowej odzieży w opakowaniu wodoszczelnym, 

- podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa spływu oraz ścisłego przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu, 

- udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy takiej pomocy potrzebują, 

- przestrzegania zasad karty turysty, 

- pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób 

trzecich, 

- pomocy przy pobraniu i przy zdawaniu sprzętu pływającego w czasie trwania spływu, 

- nie spożywania alkoholu (obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przed zejściem na wodę na 

wodzie). 

9. Postanowienia końcowe 

a. kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie 

podporządkują się niniejszemu regulaminowi oraz zarządzeniom kierownictwa spływu, bez zwrotu 

wpisowego i korzystania ze świadczeń przysługujących uczestnikom spływu, 

b. spożywanie alkoholu przed zejściem na wodę i w czasie płynięcia jest zabronione, 

c. kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności za mienie osobiste  uczestników, 

d. każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, 

e. uczestnik powinien okazać przy weryfikacji: dowód osobisty oraz podpisane oświadczenie                   

o umiejętności pływania, stanie zdrowia i przetwarzaniu danych osobowych, 
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f. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników 

lub uniemożliwiających realizacje programu spływu, kierownictwo może podjąć decyzję o zmianie 

programu „Seminarium-spływ, czerwiec 2018”w części lub całości. W szczególnych wypadkach 

kierownictwo może przerwać spływ bez zwrotu kosztów poniesionych przez uczestnika  

g. Organizator „Seminarium-spływ, czerwiec 2018” zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego 

regulaminu. 

 

Organizator        Stowarzyszenie Elektryków Polski O/Gdańsk; Zarząd Oddziału oraz Koło SEP Nr 113 

Sekretariat          Marek Behnke  tel.: 58 301 49 24  e-mail : mbehnke@sep.gda.pl 
 

Komandor  Andrzej Nowosielski tel.: 606 38 43 38; e-mail: nowosielski55@gmail.com  

 

Program seminarium i wyjazdu technicznego w dniach 8, 9 i 10 czerwca br. z bazą 
noclegową w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. 
 

8 czerwca br. (piątek)  
- godz. 9:45 - wyjazd autokaru z Gdańska  

- jadący własnym środkiem lokomocji (samochodem) spotykamy się na parkingu Tele-Fonika Kable 

Bydgoszcz S.A., Fordońska 152, 85-001 Bydgoszcz, gdzie spotykamy się o godz. 12:45 w piątek 8  

czerwca 2018 roku. 
-  godz. 13:00 - zwiedzanie zakładu Tele-Fonika Kable Bydgoszcz S.A oraz prezentacja i referaty. 

-  godz. 19:00 - wieczorem gril i ognisko ośrodek Rewita  w Pieczyskach – miejsce   

   zakwaterowania – śpiewanki gitarowe i nie tylko 

-  godz. 24:00 - cisza nocna 

 

9 czerwca br. (sobota) 
- godz. 08:00 - śniadanie 

- godz. 09:30 - wyjazd na start spływu do Smukały k/Bydgoszczy 

- godz. 10:30 - start spływu Smukała - Bydgoszcz - ok. 16 km całość (spływ obsługują:  
  bydgoskie-kajaki.pl) 

  dla osób nie płynących kajakami rejs wycieczkowy tramwajem wodnym po rzece Brda 

- godz. 15:00 – zwiedzanie Muzeum Ściśle Tajnego w Tryszczynie  i posiłek przygotowany     

   przez Panie z miejscowego Koła Gospodyn - http://tajnemuzeum.pl/. W schronie panuje stała  

   temperatura: ok 13 st C. Proszę pamiętać aby wziąć ze sobą ciepłe ubrania. 

- godz. 19:00 - obiadokolacja - wieczór komandorski - ośrodek Rewita w Pieczyskach 

 
10 czerwca br. (niedziela) 
- godz. 08:30 - śniadanie 

- od. godz. 10:00 - zwiedzanie miasta Koronowa i okolicy z przewodnikiem. 

- alternatywnie konkursy i zabawy nie tylko kajakowe w ośrodku i kajakowe na Zalewie  

  Koronowskim w Pieczyskach. W ośrodku jest kilka rowerów do dyspozycji uczestników. 

- godz. 15;00 -16:00 - obiad 

 - godz. 17:00 – zakończenie imprezy, zdanie pokoi i wyjazd autokaru do Gdańska. 

 
 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami 

Marek Behnke   

Andrzej Nowosielski 

 


