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Przygotowanie i organizacja spªywu

Sprecyzowanie celów i zada« jest pierwszym etapem przygotowania w¦drówki. Cele nale»y sprecyzowa¢ jasno i zwi¦¹le. Unikamy podawania celów ogólnikowych, oczywistych, a co najwa»niejsze, nie maj¡cych odzwierciedlenia w
pó¹niejszym przebiegu imprezy. Celem spªywu mo»e by¢ poznanie nowych,
nieznanych terenów, prze»ycie wodniackiej przygody, nawi¡zanie nowych znajomo±ci itp.
O ile w okre±leniu celów d¡»ymy do jak najwi¦kszej koncentracji, pomijaj¡c te, które s¡ oczywiste, o tyle w okre±laniu zada« zawsze zmierzamy
do peªnego ich wykazania. Od jasnego sprecyzowania zada«, kierowanych do
adresatów, którzy s¡ w stanie je wykona¢, zale»y powodzenie imprezy.
Zadaniem podstawowym jest przepªyni¦cie przez uczestników na sprz¦cie kajakowym wybranego szlaku w okre±lonym czasie i w zaªo»ony sposób.
Wszystkie wymienione elementy szczegóªowo musz¡ zosta¢ rozpisane w zadaniach dla poszczególnych realizatorów. Jako±¢ tych zada« zale»y od rodzaju,
typu i formy imprezy, któr¡ chcemy przeprowadzi¢; czyli od tego jakie cele
zamierzamy osi¡gn¡¢.
Rezygnacja ze szczegóªowego rozpatrywania w niniejszym opracowaniu
poszczególnych elementów tworz¡cych caªo±¢ organizacyjn¡, któr¡ jest spªyw,
wynika z dwóch przesªanek. Po pierwsze, z uwagi na wielo±¢ istniej¡cych mo»liwo±ci w¦drówek wodnych, omawianie szczegóªowych reguª ich organizacji
doprowadziªoby do stworzenia rozwlekªego, a zarazem niepeªnego traktatu,
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poniewa» rzeczywiste sytuacje s¡ zawsze bogatsze od najbardziej rozbudowanych opisów. Po drugie, istnieje wiele reguª zawartych w przepisach prawa,
wymogach nansowych, sprawozdawczych itp. (np. Wytyczne PTTK do organizowania turystycznych imprez kajakowych, Regulamin Spªywu PZK ),
okre±laj¡cych sposób post¦powania w omawianych przypadkach. Reguªy te
s¡ pewnym instrumentem, ulegaj¡cym zmianom, co jest dodatkowym argumentem za tym, »e nie one stanowi¡ podstawy metodyczne spªywów, ale
znajomo±¢ celów, które chcemy osi¡gn¡¢ i umiej¦tno±¢ rozpisania oraz wykonania zada« realizuj¡cych zaªo»ony cel.
Ró»norodno±¢ mo»liwo±ci w¦drówek wodnych, zwalniaj¡ca od szczegóªowego rozpatrywania procesu organizacyjnego, nie zwalnia od omówienia prawidªowo±ci o charakterze uniwersalnym, jak i podania jednoznacznych zasad
wynikaj¡cych z praktyki spªywowej.
Cele i zadania opracowane dla konkretnej w¦drówki znajduj¡ swoje odzwierciedlenie w jej programie. Rozpisanie programu z uwzgl¦dnieniem czasu pªyni¦cia, okresu przygotowa« i zako«czenia spªywu stanowi jej plan.
Uszczegóªowieniem planu jest harmonogram w¦drówki.
Konfrontacj¡ zamierze« z mo»liwo±ciami nansowymi jest kosztorys imprezy. O prawidªowo±ci jego sporz¡dzenia ±wiadczy zbilansowanie wydatków
z posiadanymi ±rodkami.
Ka»dy spªyw grupowy musi posiada¢ jednoosobowe kierownictwo.
Kierownik, komandor czy te» prowadz¡cy odpowiada za caªo±¢ imprezy, jego
decyzje i postanowienia s¡ obowi¡zuj¡ce dla wszystkich uczestników i pozostaªej kadry. Nawet maªa grupa wytrawnych i dobrze znaj¡cych si¦ wodniaków powinna stosowa¢ t¦ reguª¦. Ilo±¢ sytuacji wyst¦puj¡cych na spªywie jest
zbyt du»a i zbyt szybko si¦ zmienia, by mo»na pozostawi¢ ich ocen¦ do indywidualnego rozpatrywania przez uczestników lub do deliberowania nad nimi
przez kierownictwo imprezy. Nieprzestrzeganie wymienionej reguªy prowadzi
do dezorganizacji spªywu, a naª jego mo»e by¢ nawet tragiczny.
Od prowadz¡cego wymaga si¦ nie tylko dobrej znajomo±ci wiedzy wodniackiej, lecz tak»e umiej¦tno±ci kierowania zespoªem. Podstawowymi zasadami kierowania grup¡ ludzi w czasie trwania imprezy s¡:
 jasne formuªowanie zada« dla ka»dego czªonka zespoªu i wskazywanie
mo»liwo±ci realizacji tych zada«,
 czuwanie nad zapewnieniem bezpiecze«stwa wszystkim uczestnikom,
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gospodarowanie ±rodkami materialnymi i realizacja zamierze« planowanej w¦drówki.
Bardzo wa»nym problemem w maªych grupach w¦drownych jest zintegrowanie zespoªu. Równie» w tym wypadku zasadnicz¡ rol¦ powinien odgrywa¢
prowadz¡cy. Nie mo»na dopuszcza¢ do powstawania kon iktów i samowoli.
Zadania winny by¢ realizowane sprawiedliwie, pi¦tnowane powinno by¢ cwaniactwo i oboj¦tno±¢. Nale»y zwraca¢ baczn¡ uwag¦ na dziaªanie wszystkich
uczestników, co winno wyra»a¢ si¦ we wspólnym pªywaniu, biwakowaniu,
ogniskach, wycieczkach itp. Wdra»anie do wspóªdziaªania jest najskuteczniejsze w spªywach o charakterze ksztaªceniowym, gdzie zale»y nam na wyrobieniu odpowiedzialno±ci postaw i osobowo±ci.
Ilo±¢ kadry na spªywie uzale»niona jest od ilo±ci uczestników i stawianych zada«. W maªych grupach w¦drownych stanowi j¡ prowadz¡cy i jego
pomocnik, którym powinna by¢ osoba przygotowuj¡ca si¦ do samodzielnego
prowadzenia spªywów. Na wi¦kszych imprezach, ilo±¢ kadry wynosi nawet i
kilkadziesi¡t osób. Na ka»dej jednak imprezie bez wzgl¦du na wielko±¢ kadry,
nie mo»e mie¢ miejsca sytuacja, w wyniku której jakiekolwiek dziaªanie, maj¡ce wpªyw na przebieg spªywu, odbywaªoby si¦ bez wiedzy prowadz¡cego.
Wyposa»enie ka»dego spªywu stanowi sprz¦t pªywaj¡cy, sprz¦t biwakowy, ekwipunek zespoªu i ekwipunek osobisty.
Charakterystyka poszczególnych rodzajów sprz¦tu podana jest w rozdziaªach nast¦pnych, poni»ej wymienimy skªad poszczególnych rodzajów wyposa»enia:
Sprz¦t pªywaj¡cy dobieramy w zale»no±ci od rodzaju w¦drówki. Do sprz¦tu zaliczamy: kajak lub kanadyjk¦, komplet wioseª lub pagajów oraz komplet kamizelek ratunkowych lub kapoków. Rodzaj wybranego na w¦drówk¦
sprz¦tu uzale»niony jest od trudno±ci rzeki, przeszkód na trasie, umiej¦tno±ci
uczestników spªywu. Na szlak nizinny polecany jest kajak skªadany lub kanadyjka, natomiast na rzeki górskie nale»y wybra¢ kajak jedynk¦ lub kanadyjk¦
oraz kask. Sprz¦t biwakowy omówiono w rozdziale ÿBiwakowanie i »ywienie".
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Zasady prowadzenia spªywu

Za kwali kowan¡ grup¦ w¦drown¡ uwa»amy zespóª licz¡cy od 5 do 30 osób, pokonuj¡cy wspólnie tras¦, wymagaj¡c¡ przynajmiej 30 godzin pªyni¦3

cia (min. 5 dni). Dni biwakowania nie mog¡ stanowi¢ wi¦cej ni» 1/3 czasu
spªywu.

2.1 Rozpocz¦cie i zako«czenie spªywu

W¦drówk¦ rozpoczynamy od wzajemnego przedstawienia si¦ uczestników.
Nast¦pnie informujemy o celach, zadaniach, charakterze, formie i typie spªywu. Omawiamy tras¦ i program spªywu. Po tych ogólnych uwagach, które
nie powinny trwa¢ dªu»ej ni» 1 godzin¦, przydzielamy uczestnikom sprz¦t.
Przed rozpocz¦ciem przydzielania zbieramy od wszystkich dowody osobiste, karty pªywackie, ewentualnie wymagane legitymacje, czy te» skierowania
na obóz. Na ich podstawie sporz¡dzamy list¦ uczestników. Zaªogi na kajaki
2-osobowe dobieraj¡ si¦ same, b¡d¹ te» s¡ wydzielone przez prowadz¡cego,
dokonuj¡cego doboru zaªóg na podstawie kryteriów: do±wiadczenia wodniackiego, wieku, pªci i umiej¦tno±ci pªywania. Skªad poszczególnych osad nie
musi by¢ staªy, w trakcie spªywu mo»na dokonywa¢ w nich zmian podyktowanych wzgl¦dami organizacyjnymi czy te» bezpiecze«stwem ich czªonków.
Ka»demu uczestnikowi imprezy przydzielamy kajak lub miejsce w nim,
wraz z peªnym wyposa»eniem wodniackim i biwakowym. Caªy rozdzielany
sprz¦t winien by¢ oznaczony wyra¹nymi i trwaªymi numerami porz¡dkowymi. Dobr¡ reguª¡ jest przyporz¡dkowanie tych samych numerów caªo±ci przydzielonego sprz¦tu (np. kajak 2-osobowy nr 3, dwa wiosªa nr 3, dwa kapoki nr
3, dwa materace nr 3, namiot nr 3). Sprz¦t przydzielamy na caªy czas trwania
w¦drówki. Wyj¡tkiem s¡ spªywy szkoleniowe odbywaj¡ce si¦ na ró»norodnym
sprz¦cie.
Aktualn¡ informacj¦ o ilo±ci i jako±ci sprz¦tu oraz o sposobie jego u»ytkowania zamieszczamy w tzw. zeszycie sprz¦tu. Po zapisaniu stanu pocz¡tkowego, zapisujemy komu sprz¦t zostaª przydzielony.
W trakcie spªywu zapisujemy na bie»¡co awarie sprz¦tu, jego naprawy
i braki. Na zako«czenie spªywu, przyjmuj¡c sprz¦t od uczestników dokonujemy wpisów stwierdzaj¡cych aktualny jego stan u»ytkowy. Podsumowuj¡c
zeszyt, mo»emy stwierdzi¢ aktualn¡ ilo±¢ i jako±¢ sprz¦tu, okre±li¢ wymagane
uzupeªnienia i naprawy oraz ustali¢ na bie»¡co przebieg u»ytkowania.
Umieszczanie peªnych i zarazem zwi¦zªych, prawdziwych, bie»¡cych wpisów w zeszycie sprz¦tu, jest nie tylko uªatwieniem dla prowadz¡cego ale tak»e
czynnikiem mobilizuj¡cym do dobrego obchodzenia si¦ ze sprz¦tem. Zeszyt
sprz¦tu jest bardzo przydatny klubom organizuj¡cym spªywy na wªasnym
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sprz¦cie, szczególnie gdy sprz¦t ten jest bezpo±rednio przekazywany z jednego spªywu na nast¦pny.
Bez wzgl¦du na prowadzon¡ dokumentacj¦ sprz¦tow¡, obowi¡zkiem kierownika grupy jest codzienny przegl¡d kajaków (czysto±¢ i uszkodzenia) oraz
dokonanie w poªowie w¦drówki dokªadnego przegl¡du caªo±ci powierzonego
uczestnikom sprz¦tu.
Wymagaj¡c dobrego obchodzenia si¦ ze sprz¦tem, kontrolujemy post¦powanie uczestników na bie»¡co, nie daj¡c si¦ zwie±¢ twierdzeniom w rodzaju:
ÿza sprz¦t odpowiadam ja i kogo to obchodzi co ja z nim zrobi¦, je»eli go
zniszcz¦ czy zgubi¦, to za straty zapªac¦".
Ka»dy spªyw traktujemy w zasadzie jako szkoleniowy, na którym zarówno
uczestnicy jak i prowadz¡cy powinni skorzysta¢ z wiedzy do±wiadczonych
kajakarzy.
Po rozdzieleniu sprz¦tu ponownie zbieramy grup¦ i pokazujemy jej jak
wygl¡da prawidªowe rozmieszczenie baga»y w kajaku. Je»eli pªyniemy w kajakach skªadanych, to przedtem pokazujemy, jak nale»y kajak montowa¢.
Ponadto demonstrujemy sposób wsiadania, siedzenia i wysiadania z kajaka,
a tak»e sposób odbijania i przybijania do brzegu. Demonstrujemy prawidªowe wiosªowanie, obja±niamy zasady pªyni¦cia w tempie i pªyni¦cia w szyku
oraz podajemy okre±lenia, dotycz¡ce czasu pªyni¦cia.
Rodzaje pokazów i ich czas trwania uzale»niony jest od do±wiadczenia osób znajduj¡cych si¦ w grupie. W czasie przekazywania umiej¦tno±ci i nawyków wodniackich w mo»liwie szerokim stopniu korzystamy z pomocy uczestników, którzy posiadaj¡ ju» pewien zasób wiedzy wodniackiej. Z pomocy tej
korzystamy nie tylko w trakcie pierwszego dnia, ale równie» w czasie trwania
caªego spªywu. Nie ªud¹my si¦, »e w trakcie jednego praktycznego treningu,
przeprowadzonego w czasie przygotowania grupy do odpªyni¦cia, uczestnicy
przyswoj¡ sobie prawidªowo zalecone umiej¦tno±ci. W ci¡gu caªej w¦drówki
eliminujemy bª¦dy, uczymy prawidªowych technik i nawyków. Przy przekazywaniu umiej¦tno±ci technicznych bardzo du»¡ pomoc oddaje pªyni¦cie w
szyku.
Otwarcie spªywu organizujemy we wczesnych godzinach przedpoªudniowych, a zako«czenie wczesnym popoªudniem lub rano. Powinni±my organizowa¢ tak w¦drówk¦, by uczestnicy mieli zapewnion¡ mo»liwo±¢ noclegu dzie«
przed jej rozpocz¦ciem, a tak»e po jej zako«czeniu.
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2.2 Wachty.

Wachty w caªo±ci dobieraj¡ si¦ drugiego dnia spªywu, wtedy ka»da wachta
wybiera kierownika, który koordynuje prac¦ zespoªu.
Czynno±ci wachty podczas zakªadania obozu:
 rozbicie namiotu gospodarczego i skompletowanie w nim sprz¦tu kuchennego i obozowego;
 zabezpieczenie, przygotowanie i rozpalenie ogniska;
 wykopanie doªu na ±mieci;
 nast¦pn¡ czynno±ci¡ jest gotowanie wody i przyrz¡dzanie posiªku;
 po posiªku wachta myje i chowa do namiotu gospodarczego naczynia
kuchenne oraz sprz¦t obozowy;
 do obowi¡zków wachty nale»y równie» zaplanowanie i zrobienie niezb¦dnych zakupów;
Czynno±ci wachty przed wypªyni¦ciem:
 pobudka;
 przyrz¡dzenie posiªku na odpowiedni¡ por¦ (czas potrzebny na przygotowanie posiªku to okoªo 1 godz);
 spakowanie sprz¦tu obozowego;
 zwini¦cie ogniska, zatarcie jago ±ladów;
 uporz¡dkowanie niewykorzystanego drewna;
 wysprz¡tanie terenu obozowego;
 zasypanie doªu na odpadki;
 zapoznanie kierownika z planowanymi zakupami prowiantu;
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Gdy na trasie w¦drówki przewidziany jest postój na szybki posiªek, do
zada« wachty nale»e¢ b¦dzie wysegregowanie naczy« i prowiantu potrzebnego do przygotowania posiªku, zabezpieczenie go przed wilgoci¡ i zaªadowanie
go do kajaków pªyn¡cych na czele szyku (przy spªywach masowych) w taki sposób, by mo»na byªo prowiant wyj¡¢ bez gruntowego rozpakowywania
kajaka.

2.3 Odprawa i szyki pªyni¦cia

Ka»dego dnia winna odbywa¢ si¦ odprawa z udziaªem wszystkich uczestników. W dniu, w którym b¦dziemy pªyn¡¢, przeprowadzamy odpraw¦ w
chwili, gdy wszyscy uczestnicy s¡ gotowi do odpªyni¦cia, a wi¦c po sklarowaniu biwaku, zjedzeniu ±niadania, wodowaniu i zaªadowaniu kajaków. W dni
biwakowe odpraw¦ przeprowadzamy po ±niadaniu.
Na odprawie informujemy o trasie, któr¡ b¦dziemy danego dnia pªyn¡¢,
zwracaj¡c uwag¦ na przeszkody, które mog¡ wyst¡pi¢ i sposób ich pokonania.
Ustalamy szyk, tempo pªyni¦cia oraz miejsce i czas odpoczynku, zakupów,
zwiedzania. Rozdzielamy zadania. Udzielamy ewentualnych pochwaª lub upomnie«, dokonujemy ocen i podsumowa« dnia poprzedniego.
Czas odprawy nie powinnien wynosi¢ wi¦cej ni» 15 minut, st¡d konieczno±¢ dobrego przygotowania jej przez prowadz¡cego. Dokªadniejsze omawianie trasy, wydarze« na spªywie, spotykanych zjawisk wodnych itp. dokonujemy wspólnie z uczestnikami nie w trakcie odprawy, ale na biwaku przy
wieczornym ognisku, gdzie jest czas na omawianie szczegóªów, dyskusj¦, polemik¦. Podajemy wówczas równie» program dnia nast¦pnego. Na odprawie
musimy ju» posiada¢ wypracowan¡ decyzj¦, uªo»on¡ b¡d¹ w formie jednoznacznej b¡d¹ alternatywnej, uzale»nionej od warunków panuj¡cych na trasie, zachowania uczestników, pogody itp.
Przed rozpocz¦ciem odprawy prowadz¡cy winnien sprawdzi¢ stan w jakim
zostaªo pozostawione miejsce biwakowania oraz sprawdzi¢ gotowo±¢ wszystkich uczestników do pªyni¦cia.
Po zako«czeniu odprawy caªa grupa odpªywa wspólnie. Ostatni wsiada
do kajaka zamykaj¡cy spªyw. Jest to osoba wyznaczona przez prowadz¡cego
(najcz¦±ciej pomocnik), wzgl¦dnie sam prowadz¡cy, je»eli w danym dniu na
prowadzenie spªywu wyznaczyª kogo± innego.
Ka»dy spªyw winnien pªyn¡¢ zawsze w szyku, to znaczy, »e wszystkie
osady znajduj¡ si¦ mi¦dzy kajakiem prowadz¡cego a kajakiem zamykaj¡cego.
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Osady prowadz¡cej nie mo»na wyprzedza¢. Ona reguluje tempo pªyni¦cia i
okre±la jego czas. Za osad¡ zamykaj¡c¡ nikt nie mo»e pozostawa¢ - osada ta
wiezie reperaturk¦ i apteczk¦. Na rzekach gdzie ze wzgl¦du na przeszkody
i ilo±¢ zakr¦tów zdarza si¦, »e osada nie widzi w pewnych okresach osady
nast¦pnej, powinni±my oprócz osady zamykaj¡cej wyznaczy¢ drug¡ osad¦,
która b¦dzie poprzedzaªa osad¦ zamykaj¡c¡. Jej zadanie polega na tym, aby w
razie wywrotki lub awarii sprz¦tu osady zamykaj¡cej, osada ta nie pozostaªa
sama.
Szyk w zale»no±ci od warunków na trasie, rodzaju imprezy i kwali kacji
uczestników b¦dzie miaª ró»ne formy, a mianowicie zwart¡, ±cisª¡ i dowoln¡.
Szyk zwarty, polegaj¡cy na tym »e kajaki pªyn¡ jeden za drugim w odlegªo±ci od 1/2 do 5 dªugo±ci kajaka, stosujemy w warunkach trudnych (du»a
fala, przeszkody na trasie gro»¡ce wywrotk¡, przenoski, mo»liwo±¢ zabª¡dzenia). Zalet¡ tego szyku, poza mo»liwo±ci¡ zmniejszenia niebezpiecze«stwa,
jest mo»liwo±¢ przekazywania umiej¦tno±ci wyboru wªa±ciwej drogi pªyni¦cia
i prawidªowej techniki pokonywania przeszkód. Na szlakach »eglugowych o
du»ym ruchu pªyniemy zawsze w szyku zwartym. Na jeziorach cz¦sto stosujemy szyk ÿgrupowy" tzn. osady pªyn¡ w szyku zwartym po dwie lub trzy
obok siebie. Poprawia to zdecydowanie zwarto±¢ grupy, dyscyplin¦ pªyni¦cia,
uªatwia prowadz¡cemu czuwanie nad wszystkimi uczestnikami.
Szyk ±cisªy: poszczególne osady pªyn¡ w ustalonej przez prowadz¡cego
kolejno±ci. Szyk ten stosujemy gdy wyst¦puj¡ braki w umiej¦tno±ciach uczestników lub ich zªa wola dezorganizuje przebieg pªyni¦cia. Osadom takim
wyznaczamy miejsce bezpo±rednio za prowadz¡cym, który reguluje tempo
i czas pªyni¦cia - jest to element mobilizuj¡cy dla sªabych zaªóg. Ponadto w szyku ±cisªym pªyniemy równie» wtedy, gdy warunki wymagaj¡ opieki
wprawniejszych zaªóg nad nowicjuszami, wzgl¦dnie gdy zale»y nam na tym,
by pewne osoby lub wieziony przez nie baga» znalazª si¦ jak najszybciej na
miejscu biwakowania (np. wachta, sprz¦t kuchenny).
W szyku dowolnym osady pªyn¡ mi¦dzy prowadz¡cym a zamykaj¡cym
w dowolnej kolejno±ci
W praktyce stosuje si¦ cz¦sto szyki o formach mieszanych, jak np. szyk
±cisªy dla trzech pierwszych osad, a dla pozostaªych dowolny, szyk ±cisªy i
zwarty zarazem.
Raz jeszcze nale»y powtórzy¢, »e zawsze pªyniemy w szyku, to znaczy, »e
nie mo»e by¢ tak, by uczestnicy wyprzedzali prowadz¡cego spªyw po wodzie
lub zostawali za zamykaj¡cym. Wymieniona reguªa jest wa»na dla ka»dego
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rodzaju i typu spªywu. Jedynie ±cisªe jej stosowanie mo»e zapewni¢ bezpiecze«stwo i wspóªprac¦ caªej grupy spªywowej. Najbardziej niebezpieczne sytuacje powstaj¡ z powodu rozczªonkowania si¦ pªyn¡cej grupy. Sytuacje takie
nie tylko dezorganizuj¡, ale i demobilizuj¡co wpªywaj¡ na jego uczestników.
Rozpi¦to±¢ szyku maªej grupy w¦drownej winna si¦ mie±ci¢ w granicach
do 20 minut, w zale»no±ci od trasy i czasu pªyni¦cia. W spªywach masowych,
je»eli nie stosuje si¦ podziaªu na maªe grupy pªyn¡cych, to szyk b¦dzie bardziej rozwarty, czasem do kilku godzin. W spªywach tego typu co jaki± czas
(np. co godzin¦) winny pªyn¡¢ osady z reperaturk¡ i apteczk¡, wzgl¦dnie
punkty pomocy winny si¦ znajdowa¢ na brzegach.

2.4 Tempo i czas pªyni¦cia

Wymienione okre±lenia sªu»¡ do oznaczenia stopnia aktywno±ci w pokonywaniu trasy i oznaczaj¡: tempo wiosªowania - czas wiosªowania w minutach
w ci¡gu godzinnego pªyni¦cia,
czas pªyni¦cia - suma godzin wiosªowania w tempie i czasu pokonywania
przeszkód (przenoski, przepychania, przesuwania, przeci¡ganie, holowanie,
spªywanie).
W turystyce kwali kowanej tempo wiosªowania jest najwi¦ksze i wynosi
od 50 do 55 minut wiosªowania w godzinie pªyni¦cia. wiadome przestrzeganie obranego tempa wiosªowania sprzyja optymalizacji wysiªku. Wiosªowanie
rytmiczne, bez cz¦stych przerw przez dªu»szy okres czasu, powoduje mniejsze
zm¦czenie, ni» wiosªowanie z cz¦stymi przerwami. Po pewnym wdro»eniu si¦
do stosowania wysokiego tempa wiosªowania samo wiosªowanie b¦dzie pod
wzgl¦dem swej uci¡»liwo±ci czynno±ci¡ podobn¡ do chodzenia.
Tempo wiosªowania uzale»nione jest od rodzaju spªywu, charakteru odcinka rzeki, po której pªyniemy, ilo±ci i jako±ci przeszkód, pogody. Prowadz¡c
spªyw powinni±my wiedzie¢, jakie tempo trzeba zastosowa¢, aby wykona¢ zaplanowane zadanie, czy rzeczywi±cie tempo pokrywa si¦ z ustalonym, jaka jest
przyczyna ewentualnych odchyle«.
Szybko±¢ pªyni¦cia regulujemy w zale»no±ci od naszych mo»liwo±ci kondycyjnych w stosunku do ustalonego tempa. Prowadz¡c grup¦, szybko±¢ pªyni¦cia dostosowujemy do najsªabszej osady, dlatego tak wa»nym jest dobór
zaªóg oraz wyst¦puj¡ce w±ród nich zró»nicowanie.
Pocz¡tkuj¡cym wodniakom bardzo trudno jest wdro»y¢ si¦ do pªyni¦cia
w ustalonym tempie z odpowiednio dobran¡ szybko±ci¡, cz¦sto w pierwszych
9

okresach szar»uj¡, narzucaj¡c zbyt szybkie wiosªowanie, a pó¹niej nie starcza
im siª na pªyni¦cia w tempie. U±wiadomienie uczestnikom spªywu znaczenia
pªyni¦cia w tempie oraz wdro»enie im go jest jednym z podstawowych, a
jednocze±nie nieªatwych zada« prowadz¡cego.
redniozaawansowana grupa spªywowa pªyn¡ca w tempie 50 min. (50 min.
wiosªowania, 10 min. przerwy) przebywa na spokojnej wodzie stoj¡cej odcinek dªugo±ci 4 - 5 km, a na rzece o ±redniej pr¦dko±ci pr¡du, na której nie
wyst¦puj¡ przeszkody od 5 do 7 km.
Po trzech godzinach pªyni¦cia w tempie, zawsze stajemy na dªu»sz¡ przerw¦ l¡dow¡, która trwa od 30 minut do 3 godzin. Czas tej przerwy nie wlicza
si¦ do czasu pªyni¦cia. Powszechie przyj¦te jest podawanie dªugo±ci szlaku
jak i poszczególnych jego odcinków, w kilometrach. Celowym byªoby podawanie wielko±ci szlaku w godzinach pªyni¦cia, poniewa» nie ilo±¢ kilometrów,
ale w gªównej mierze czas pªyni¦cia, w którym uwzgl¦dnione s¡ przeszkody ,
okre±la wysiªek potrzebny na przebycie danego szlaku.
W realizacji spªywów wieloetapowych, cz¦sto spotykanym bª¦dem jest
jego opó¹nienie ju» w pierwszym jego okresie. W rezultacie prowadzi to do
wydªu»enia czasów pªyni¦cia w okresie ko«cowym. Przyczyn¡ tego stanu s¡
zbyt dªugie przygotowania grupy do wypªyni¦cia (czasem 3 - 4 dni), krótkie
odcinki spªywowe oraz nadmierna ilo±¢ dni niespªywowych. Brak rytmiczno±ci
i ko«cowa ÿszturmowszczyzna" mo»e zniech¦ci¢ do w¦drówki kajakowej tych,
którzy dopiero zaczynaj¡ poznawa¢ jej smak, jak i zubo»aj¡ spªyw o poznanie
odcinków mijanych w po±piechu.

2.5 Wypoczynek

Wystarczj¡ca ilo±¢ wypoczynku w du»ym stopniu warunkuje powodzenie
spªywu. Braki w tym zakresie powoduj¡ w±ród uczestników stany zniech¦cenia i nerwowo±ci. Doprowadzaj¡ do kon iktów, dezorganizuj¡ w¦drówk¦.
Wypoczynek nocny powinien wynosi¢ od 7 do 9 godzin. Wdro»enie uczestników spªywu do przestrzegania tej reguªy napotyka cz¦sto na trudno±ci, wynikaj¡ce z niecodziennej sytuacji jak¡ jest spªyw. Dzie« peªen nietypowych wra»e« nie zach¦ca do szybkiego pój±cia spa¢. Pami¦tajmy, »e nie
wszyscy maj¡ jednakow¡ kondycj¦ zyczn¡, oraz »e opó¹nienie na trasie mo»e
spowodowa¢ niezrealizowanie trasy w¦drówki zgodnie z programem lub zrealizowanie jej przy zwi¦kszonym wysiªku sªabszych uczestników, a przecie»
kwali kowana turystyka kajakowa powinna by¢ m.in. wypoczynkiem.
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Zapewnienie odpoczynku nocnego wymaga przestrzegania przez uczestników pewnych ustale«, o sªuszno±ci których winni by¢ przekonani, np. przestrzegania czasu ciszy nocnej trwaj¡cej od 23.00 do 6.00 , a na campingach
od 22.00 do 6.00 . Na palenie ogniska po capstrzyku zgadzamy si¦ pod warunkiem, »e osoby przebywaj¡ce przy nim zachowuj¡ si¦ cicho i przed pój±ciem
spa¢ dokªadnie zgasz¡ ogie«, a rano nie ma kªopotów, wynikaj¡cych z ich
ospaªo±ci.
Prowadz¡c spªyw dbamy o wszystkich uczestników.
Nawet przy zapewnieniu odpowiedniej ilo±ci snu i okresów odpoczynku
po kilku dniach spªywu (najcz¦±ciej 3 - 5 dni) zauwa»alne staje si¦ zm¦czenie.
Znu»enie to wynika ze zmian w warunkach bytowania. Ust¦puje po przystosowaniu si¦ organizmu do nowego ±rodowiska. W tym czasie wskazany jest
dzie« odpoczynku (4 lub 5 dzie« spªywu). Dobr¡ zasad¡ jest rozpocz¦cie w¦drówki pierwszego, a najpó¹niej drugiego dnia spªywu. Najtrudniejsze jest to
do zrealizowania w maªych grupach w¦drownych, szczególnie gdy uczestnicy
przygotowuj¡ wy»ywienie wspólnie. W spªywach masowych sztywnie ustalony regulamin w¦drówki spªywu wyklucza mo»liwo±¢ powstawania opó¹nie«.
Rozpocz¦cie w¦drówki na spªywach kwali kowanych trzeciego dnia lub pó¹niej ±wiadczy o brakach w przygotowaniu i sªabo±ci organizacyjnej kadry i
stawia pod znakiem zapytania wykonanie zada« spªywu. Dobry wypoczynek
powinien by¢ zarazem bezpieczny. Dlatego w miar¦ mo»liwo±ci wybieramy
miejsca przeznaczone na biwaki. S¡ to najcz¦±ciej stanice wodne lub przystanie. W maªych osiedlach lub wsiach winni±my nasz nocleg uzgodni¢ z
najbli»szym domostwem lub zgªosi¢ u soªtysa.
W zasadzie specjalne pilnowanie obozu nie jest konieczne. Wystarczy, »e
w ci¡gu dnia kto± z uczestników stale w nim przebywa, w nocy sprz¦t pªywaj¡cy wyj¦ty jest z wody a wyposa»enie i rzeczy schowane do namiotów.
Wystawianie wart na noc jest wyj¡tkiem. Dokonujemy tego w wypadkach
faktycznego zagro»enia lub gdy w programie spªywu zakªadamy jakie± zadania zabawowo-szkoleniowe wymagaj¡ce takich przedsi¦wzi¦¢.

2.6 Pokonywanie przeszkód

Sposób pokonywania przeszkód na trasie ustala prowadz¡cy. W miejscach
trudnych ustala szyk zwarty - pªyn¡c pierwszy, wskazuje prawidªow¡ drog¦ i technik¦. W miejscach gdzie przepychamy, przesuwamy, przeci¡gamy
lub spªawiamy kajak stosujemy reguª¦ wzajemnego wskazywania metody po11

st¦powania. Polega ona na tym, »e prowadz¡cy pokazuje pªyn¡cej za nim
osadzie prawidªowy manewr wraz z istotnymi uwagami. Druga osada instruuje nast¦pn¡ i podobnie jak prowadz¡cy pokonuje przeszkod¦. Trzecia osada
demostruje przej±cie czwartej, itd.
Przy przeszkodach, gdzie istnieje niebezpiecze«stwo wywrotki, prowadz¡cy staje za przeszkod¡, czekaj¡c, a» wszystkie zaªogi spªywu przepªyn¡ przez
ni¡ i dopiero wówczas prowadzi spªyw dalej. Wstrzymanie spªywu w takim
miejscu jest pozorn¡ strat¡ czasu, gdy» w przypadku wywrotki lub awarii
czas spªywu zwi¦ksza si¦ o wiele wi¦cej. Oczywi±cie instruowanie i oczekiwanie przy przeszkodach uzale»nione jest od umiej¦tno±ci grupy, któr¡ prowadzimy. Zawsze jednak, prowadz¡c nawet najbardziej zaawansowan¡ grup¦,
wstrzymujemy spªyw i oczekujemy w miejscach, gdzie mo»liwo±¢ wywrotki jest w du»ym stopniu prawdopodobna, a skutki jej stwarzaj¡ powa»ne
niebezpiecze«stwo dla ludzi lub sprz¦tu (gª¦boka woda, nieczyste dno, wiry, niedost¦pny brzeg, zatory z drzew i gaª¦zi itp.). Na spªywach masowych
w miejscach takich wystawiamy ratowników. luzowania dokonujemy caª¡
grup¡. Podobnie przy uci¡»liwych przeszkodach winni±my zwa»a¢ na wspóªdziaªanie uczestników, oraz na prawidªowy przebieg przewózki (wyªadowanie
kajaków, dobór miejsca dobicia, przenoszenia i wodowania). Dopªywaj¡c do
trudnego miejsca na rzece prowadz¡cy powinien zatrzyma¢ si¦ w bezpiecznej
odlegªo±ci od niego tak, aby ka»dy mógª spokojnie dopªyn¡¢ do brzegu, nie
wyprzedzaj¡c prowadz¡cego. Je»eli miejsce jest szczególnie trudne, instruktor
decyduje o pªyni¦ciu lub przenosce. Sprawa przenoski jest prosta - przenosimy
sprz¦t wskazan¡ przez kierownika drog¡. Pokonywanie przeszkody powinno
by¢ ubezpieczane przez grup¦ asekuracyjn¡ z brzegu i wody. Stanowi¡ j¡ najcz¦±ciej do±wiadczeni kajakarze z linami i rzutkami lub osoby zabezpieczone
lin¡, aby w razie potrzeby mogªy wej±¢ do wody oraz kajakarze, najlepiej
na ÿjedynce", poni»ej przeszkody na spokojnej wodzie. Przeszkoda powinna
by¢ ubezpieczona w paru punktach: na wysoko±ci przeszkody i poni»ej. Gdy
wszystko jest przygotowane, pªynie pierwsza osada (najlepiej kajakiem bez
baga»u) i po przepªyni¦ciu trudnego odcinka dzieli si¦ uwagami z pozostaªymi, proponuj¡c jego przepªyni¦cie lub zrezygnowanie z pokonywania go. Po
przepªyni¦ciu ostatniej osady osoby asekuruj¡ce pakuj¡ sprz¦t ratowniczy do
kajaków i spªyw mo»na prowadzi¢ dalej. Nale»y zwróci¢ uwag¦ na szczególnie wa»n¡ rol¦ dobrze przeprowadzonej asekuracji na trudnych technicznie
rzekach, gdzie np. w razie wywrotki kajaka uczestnik znajduje si¦ w du»ym
niebezpiecze«stwie. Asekuracja powinna dotyczy¢ tak»e sprz¦tu, który mo12

»e ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, nie mówi¡c ju» o sprz¦cie pªywaj¡cym,
który mo»emy bezpowrotnie straci¢.

2.7 Biwakowanie

Miejsca biwakowania nale»y ustala¢ przed spªywem (umieszczamy je w programie).
Czynno±ci dokonywane przez grup¦ w¦drown¡ po przybyciu na biwak
mo»na usystematyzowa¢ nast¦puj¡co:
 Po wyl¡dowaniu kajaki wynosimy na brzeg, klarujemy i skªadamy w
wyznaczonym miejscu.
 Prowadz¡cy wskazuje miejsce uªo»enia kajaków, wyznacza miejsce na
ognisko, na dóª odpadowy, miejsce rozwieszenia liny do suszenia odzie»y oraz wskazuje miejsce rozstawienia namiotów (dokªadny przydziaª
miejsca na rozbicie poszczególnych namiotów stosowany jest rzadko,
cz¦±ciej spotyka si¦ go w grupach harcerskich lub wojskowych).
 Wszyscy uczestnicy z wyj¡tkiem wachty, która rozpala ognisko i przygotowuje posiªek, znosz¡ drewno na ognisko.
 Uczestnicy rozbijaj¡ namioty (równie» namioty czªonków wachty) i zagospodarowuj¡ je. Nast¦pnie pomagaj¡ wachcie w szybkim przygotowaniu posiªku lub robi¡ zakupy.
Inne zaj¦cia na biwaku jak gry sportowe, zabawy, wycieczki, k¡piel, szkolenie itp. odbywaj¡ si¦ w miar¦ ustalonego programu lub zapotrzebowania.
Je»eli k¡piel poª¡czona jest z pªywaniem to winna si¦ odbywa¢ w grupie,
a przy pªywaniu na dalsze odlegªo±ci zawsze ubezpiecza pªywaj¡cych osoba
w kajaku, znajduj¡cym si¦ na wodzie. O wszelkich indywidualnych wycieczkach tak l¡dowych jak i wodnych powinno si¦ powiadomi¢ prowadz¡cego i
uzyska¢ od niego zgod¦. Prowadz¡cy powinien zawsze wiedzie¢, gdzie znajduj¡ si¦ uczestnicy i kiedy wróc¡. Taki sposób post¦powania podyktowany
jest z jednej strony wymogami bezpiecze«stwa, z drugiej uczy wspóªdziaªania
i wspóªpracy w grupie.
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2.8 Wspóªdziaªanie prowadz¡cych z uczestnikami

U±wiadomienie wszystkim uczestnikom zada« spªywu i wskazanie mo»liwo±ci
ich zrealizowania jest podstaw¡ wspóªdziaªania kierownictwa z uczestnikami.
Nast¦pnie wa»ne jest jasne i zwi¦zªe stawianie wymogów oraz konsekwentne
egzekwowanie ich wykonania. Brak konsekwencji w post¦powaniu prowadz¡cego, niepewno±¢ w podejmowaniu decyzji jest pierwsz¡ przyczyn¡ powstawania niesnasek na spªywie. Nast¦pne to faworyzowanie którego± z uczestników oraz bierne poddawanie si¦ nastrojom grupy (np. zacz¡ª pada¢ deszcz to
spªyw ko«czymy, przyjemna restauracja - to posiedzimy jeszcze do wieczora,
miªe ognisko, to siedzimy do rana).
Prowadz¡cy powinien ci¡gle zach¦ca¢ grup¦ do wykonywania zada« spªywu oraz do przestrzegania zasad sztuki i wiedzy wodniackiej. Styl i sposób
motywowania mo»e by¢ ró»ny. Nie jest jednak »adnym stylem ani sposobem
przyj¦cie przez prowadz¡cego reguªy: s¡ doro±li, wiedz¡ co robi¡. Tym samym ograniczenie swej roli do rozdania, zebrania sprz¦tu i poinformowania
ka»dego dnia (a czasem tylko na pocz¡tku spªywu), gdzie i kiedy si¦ spotykamy. Po zako«czeniu takiego spªywu sprz¦t przydzielony na obóz znajduje si¦ najcz¦±ciej w opªakanym stanie, a dzi¦ki du»ej swobodzie udzielonej
przez kierownika uczestnikom mo»e nast¡pi¢ rozbicie na grupy, realizuj¡ce
swój wewn¦trzny program, czasami nie maj¡cy z nakre±lonymi zadaniami
nic wspólnego.
Spªyw jako grupa w¦drowna jest jedn¡ z najtrudniejszych do prowadzenia.
Skªada si¦ na to ci¡gªe obcowanie z »ywioªem, wielo±¢ elementów ksztaªtuj¡cych spªyw i ÿsamowystarczalno±¢" bytowania. Dobre prowadzenie spªywu
wymaga du»ego poczucia odpowiedzialno±ci, a zarazem stanowczo±ci, wiedzy
i do±wiadczenia. Uczestnicy szybko si¦ orientuj¡, jaki jest prowadz¡cy, na jego bylejako±¢ odpowiadaj¡ swoj¡ bylejako±ci¡. Kªótnie, zatargi, sobkostwo
staj¡ si¦ wtedy zjawiskiem codziennym.
Prowadz¡cego winna cechowa¢ du»a elastyczno±¢ w post¦powaniu, a zarazem pryncypialno±¢. Grzeczno±¢ i wyrozumiaªo±¢, a jednocze±nie wyra¹ne
okre±lanie wymogów i konsekwentne ich rozliczanie.
W zale»no±ci od rodzaju, typu i formy imprezy ilo±¢ i waga zada« przydzielonych uczestnikom b¦dzie ró»na. Grupy te dzieli si¦ na wachty, licz¡ce
od 2 do 6 osób. Wachcie przydzielane s¡ staªe zadania, wynikaj¡ce z porz¡dku
dnia spªywu (budzenie, cisza, ognisko, porz¡dek itd.), oraz dora¹ne, wynikaj¡ce z sytuacji (pilnowanie, naprawa itp.). codziennie inna wachta jest wacht¡
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dy»urn¡, co wcale nie oznacza, »e zadania do wykonania ma tylko wachta dy»uruj¡ca. Ka»da wachta wybiera szefa wachty.
Po dwóch, trzech dniach w¦drówki uczestnicy spªywu wybieraj¡ Rad¦
Spªywu. S¡ to najcz¦±ciej trzy, cztery do±wiadczone osoby z grupy, obdarzone przez wi¦kszo±¢ zaufaniem. Zadaniem Rady Spªywu jest kontrolowanie
wydatków nansowych oraz czynne wspóªuczestnictwo w realizowaniu zada«
spªywu. Rada Spªywu rozpatruje postulaty i uwagi uczestników, dotycz¡ce
przebiegu w¦drówki, zaj¦¢, programu itp. Ostateczne decyzje nale»¡ do prowadz¡cego, zgodnie z zasad¡ jednoosobowego kierownictwa, która na spªywie
musi by¢ konsekwentnie przestrzegana. Bardzo wa»na jest rola Rady Spªywu
w wypadku wyst¡pienia kon iktów w grupie, zarówno ze strony uczestników
jak i kierownika. Rada Spªywu powinna ostro reagowa¢ na wykryte nieprawidªowo±ci, a wszystkie zmiany przedstawia¢ uczestnikom i kierownictwu w
formie propozycji.
Prowadz¡cy powinien zawsze reagowa¢ na wypadki naruszania ustalonego
porz¡dku, nieprzestrzegania zasad bezpiecze«stwa, braku dbaªo±ci o powierzony sprz¦t i niewªa±ciwego zachowania si¦. Reakcja nie mo»e jednak przybiera¢ formy ci¡gªego zrz¦dzenia. Skuteczniejsze i wªa±ciwsze (je»eli sytuacja
nie wymaga interwencji natychmiastowej) jest ocenienie niewªa±ciwego post¦powania na odprawie, gdzie mo»e ono przybra¢ form¦ upomnienia, nagany
lub ostrze»enia o usuni¦ciu ze spªywu. Je»eli nasze uwagi nie odnosz¡ skutku,
to osobie naruszaj¡cej normy wspóª»ycia proponujemy opuszczenie spªywu,
wzgl¦dnie wykluczamy j¡ z w¦drówki. Po podj¦ciu decyzji o wykluczeniu nale»y sporz¡dzi¢ protokóª, w którym nale»y poda¢ powody motywuj¡ce szkodliwo±¢ dalszego pobytu na obozie danej osoby. Protokóª powinna podpisa¢
Rada Spªywu oraz kierownik i doª¡czy¢ do sprawozdania ze spªywu. Szczególnie w maªych grupach w¦drownych powinni±my by¢ uczuleni na niewªa±ciwe
postawy uczestników, takie jak cwaniactwo i brak poczucia odpowiedzialno±ci .
Prowadz¡c spªyw nie mo»emy traktowa¢ uczestników jak maªych dzieci
czy te» jak oddziaª wojskowy. Takie post¦powanie w sytuacji spªywowej jest
±mieszne a zarazem prowadzi do zmniejszenia inwencji i spontaniczno±ci. W
sytuacji, gdzie oczekiwania uczestników i prowadz¡cego s¡ zbyt rozbie»ne,
nale»y spªyw rozwi¡za¢. Lepiej je±li impreza nie odb¦dzie si¦, ni» gdyby byªa
zrealizowana z naruszeniem warto±ci tworzonych przez turystyk¦.
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2.9 Etykieta wodniacka

Etykieta wodniacka sprowadza si¦ do kulturalnego zachowania si¦ zaªóg na
wodzie i na biwaku, do staªej dbaªo±ci o sprz¦t oraz do przestrzegania ceremoniaªu wodniackiego .
Pªyn¡c kajakiem siedzimy w kokpicie. Nigdy nie siadamy na pokªadzie i
nie kªadziemy si¦ na nim. Nogi trzymamy tak»e w kokpicie. Do kajaka wchodzimy w mi¦kkim obuwiu lub w skarpetach. Pªywanie boso w kajaku nie
jest wskazane, stopy szybko marzn¡, a w kajakach plastikowych gro»¡ nam
obtarcia i uczulenia. Dbamy zawsze o czysto±¢ osobist¡ i czysto±¢ sprz¦tu.
Nawet w czasie pªyni¦cia uwa»amy czy nie wieziemy na pokªadzie li±ci, gaª¦zi, piasku itp., zanieczyszcze« spowodowanych pªyni¦ciem pod drzewami i
krzewami.
Caªy baga» winien zmie±ci¢ si¦ w kajaku. Je»eli nie jest tak, to albo sprz¦t
jest nieodpowiedni albo nasze umiej¦tno±ci w pakowaniu s¡ niewªa±ciwe, lub
te» wzi¦li±my za du»o baga»u.
Chc¡c przyozdobi¢ kajak gal¡ banderkow¡ przeci¡gamy link¦ przez maszt
mocuj¡c jej ko«ce na dziobie i ru e. Na linie mocujemy ró»nego rodzaju
proporczyki i banderki. Na falochronie kajaka umieszcza¢ mo»na na staªe
plakietki spªywowe. Nie umieszcza si¦ plakietek na innych cz¦±ciach kajaka.
Wszelkiego rodzaju linki (cumownicze, holownicze, sterowe, do »agli) zako«czone winny by¢ opaskami i stanowi¢ jednolit¡ caªo±¢ (nie wi¡zan¡ z kawaªków). Przywi¡zujemy linki za pomoc¡ wªa±ciwego w¦zªa.
Ubiór nosimy czysty i stosowny do pogody. Wybieraj¡c si¦ do osiedli
tak miejskich jak i wiejskich, ubieramy si¦ tak, by nie razi¢ mieszka«ców
ekstrawagancj¡.
Zarówno na wodzie jak i na biwaku oraz w osiedlach i przy ognisku zachowujemy si¦ spokojnie, bez wrzasków i gªo±nych ±piewów. Miejsce przy
ognisku dost¦pne jest dla wszystkich. Osoby przygodne, które zatrzymuj¡
si¦ przy naszym ognisku, winny by¢ traktowane jako nasi go±cie. Przybyªych
ÿgo±ci" zdecydowanie jednak wypraszamy, je±li ich zachowanie jest nieodpowiednie.
Po przybyciu na miejsce biwakowe, na którym ju» kto± jest, idziemy si¦
przedstawi¢ i zapyta¢ czy mo»emy obok biwakowa¢. Nasz obóz rozbijamy
tak, by nie przeszkadza¢ biwakuj¡cym, nie zagradza¢ im drogi do wody i do
lasu, a tak»e nie zakªóca¢ odpoczynku.
Osobom prowadz¡cym spªyw okazujemy szacunek, chocia»by byli od nas
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mªodsi lub o mniejszym do±wiadczeniu wodniackim. Przyj¦t¡ form¡ zwracania si¦ do prowadz¡cych na spªywach masowych jest tytuª ÿKomandor".
W maªych grupach w¦drownych jest to forma zbyt pretensjonalna. Dlatego
zwracamy si¦ do siebie najcz¦±ciej po imieniu. Caªa grupa »ywi si¦ wspólnie,
posiªki zaczynamy dopiero po rozpocz¦ciu jedzenia przez prowadz¡cego.
Do ceremoniaªu wodniackiego poza noszeniem banderki, gali banderkowej,
pozdrawianiu wiosªami, nale»y noszenie odznak kadrowych (przewodnickie,
instruktorskie, przodownickie) i turystycznych (TOK, Odznaka Turystyczna
PZK, ICF).
Mijaj¡ce lub wyprzedzaj¡ce si¦ na wodzie osady z ró»nych spªywów pozdrawiaj¡ si¦ wzajemnie. Pozdrawiamy si¦ tylko w trakcie wiosªowania a nie
spªywania czy stania. Pozdrowienia dokonuje si¦ poprzez poziome podniesienie wiosªa w gór¦, podobnie jak przy przymierzaniu chwytu wiosªa (ponad
gªow¦, mi¦dzy przedramieniem a wiosªem k¡t prosty). Zasad¡ generaln¡ salutowania jest pozdrawianie sªabszych przez silniejszych: pªyn¡cy z pr¡dem
pozdrawia pªyn¡cego pod pr¡d, osada m¦ska osad¦ »e«sk¡ lub osad¦ mieszan¡, mªodzi starszych itd. Mo»na tak»e pozdrawia¢ z wody osoby znajduj¡ce
si¦ na l¡dzie. Pozdrowienie to stosuje si¦ wyj¡tkowo i tylko do osób, którym
chcemy okaza¢ szczególny szacunek.
Znajduj¡c si¦ na wodzie nie palimy tytoniu, nie gwi»d»emy. Zwyczaj gwizdania wywodzi si¦ z praktyki morskiej, gdzie na du»ych »aglowcach ró»ne
tony i melodia gwizdania miaªy odpowiednik w komendach. Zakaz gwizdania i palenia na wodzie, poza podkre±laniem wspólnoty tradycji wodniackiej,
wdra»a do opanowania odruchów.
Do zagadnie« etyki i praw nale»y nakaz udzielania pomocy osobom,
które znalazªy si¦ w niebezpiecze«stwie lub ulegªy wypadkowi. Wywrotki, awarie nieszcz¦±liwe wypadki, je»eli zagra»aj¡ zdrowiu lub »yciu czªowieka, wymagaj¡ natychmiastowej pomocy i interwencji. Zobowi¡zani jeste±my tak»e do ratowania mienia spoªecznego, indywidualnego i osobistego.
W razie udzielania pomocy przede wszystkim unikamy paniki, sensacji, a
w szczególno±ci drwin. Ka»da wywrotka czy awaria winna wzbudzi¢ re eksj¦ nad przyczyn¡ jej powstania. Zrozumienie bª¦du pomo»e wyeliminowa¢
powstanie podobnych sytuacji.
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Rozliczenie spªywu

Kierownik jest odpowiedzialny za nansowe rozliczenie imprezy po zako«czeniu spªywu. Wszystkie formalno±ci nansowe zaªatwiamy z instytucj¡ rozliczaj¡c¡ spªyw. Podstaw¦ do prowadzenia operacji pieni¦»nych stanowi kosztorys spªywu zatwierdzony przez organizatorów i jednostki do nansowuj¡ce.
W celu prawidªowego rozliczenia kierownik powinien zbiera¢ rachunki za »ywno±¢, otrzymywane tak w trakcie trwania jak i w czasie przygotowa« do spªywu, rachunki za noclegi, bilety na tzw. program, rachunki umowa-zlecenie za
np. przewózk¦ sprz¦tu oraz inne wydatki. Wszystkie dowody nansowe musz¡ by¢ opisane na odwrocie tj. zawiera¢ wyja±nienie celowo±ci zakupu i musz¡ by¢ podpisane przez kierownika i Rad¦ Spªywu. Rozliczenie wydatków
powinno nast¡pi¢ jak najszybciej po zako«czeniu imprezy. Ze wzgl¦du na
ró»ne przepisy obowi¡zuj¡ce w poszczególnych organizacjach i instytucjach
niecelowym jest opisywanie sposobu rozliczania. W ka»dym razie w trakcie
przygotowa« do obozu kierownik powinien dokªadnie pozna¢ zasady rozlicze«, obowi¡zuj¡cych w danej instytucji, aby nie byª pó¹niej zaskoczony

ÿnieoczekiwanymi" wymaganiami ksi¦gowo±ci.

Planowane koszty i rzeczywiste wydatki przedstawiamy w formie sprawozdania nansowego. Je»eli po sporz¡dzeniu sprawozdania oka»e si¦, »e
pozostaªa nadwy»ka, wówczas nale»y j¡ przekaza¢ wspóªorganizatorowi, do nansowuj¡cemu okre±lon¡ pozycj¦ w kosztorysie. W przypadku przekroczenia
planowanych wydatków w jednej lub kilku pozycjach, mieszcz¡cych si¦ w ogólnej, zaplanowanej kwocie, dokonuje si¦ odpowiednich przesuni¦¢ mi¦dzy
pozycjami, uzgadniaj¡c to z organami nasuj¡cymi.
Uzupeªnieniem merytorycznym sprawozdania nansowego jest sprawozdanie opisowe, które powinno zawiera¢ opis zrealizowanego programu, dokonane zmiany w porównaniu z planem wraz z ich uzasadnieniem. W ko«cowej
cz¦±ci sprawozdania nale»y przedstawi¢ wnioski dotycz¡ce zmian i ulepsze«,
nasuwaj¡ce si¦ po zako«czeniu imprezy.
Ogólnie mo»na stwierdzi¢, »e solidne przygotowanie spªywu na wszystkich etapach gwarantuje jego sukces. W szczególno±ci jednak powodzenie to
uzale»nione jest od trafno±ci dokonanego rozeznania potrzeb ±rodowiska, od
inwencji i oryginalno±ci organizatorów, od starannego wykonania wszystkich
czynno±ci.
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