
 

 

 

 

 

  

 

PROGRAM PODSUMOWANIA SEZONU 2019 

 KAJAKARSTWA POWSZECHNEGO 
 

08.11.2019 PIĄTEK 

16:00 –   weryfikacja uczestników 
17:00 – 20:00 kurs na sędziego PZKaj kl. okręgowej w specjalności kajakarstwo 

powszechne (teoria - część 1) 
20:00 –   kolacja 
20:30 –  wprowadzenie do szkolenia Instruktorów Kajakowych na stopień 

Przewodnika - wypełnianie ankiet weryfikacyjnych przez dotychczasowych 
Instruktorów/Przodowników 

20:30 –   jesienne kino kajakowe 

9.11.2019 SOBOTA 

08:00 – 09:00 śniadanie 
09:00 – 14:00 kurs na sędziego PZKaj kl. okręgowej w specjalności kajakarstwo 

powszechne (teoria - część 2) 
09:00 – 14:00 Kurs pierwszej pomocy (część 1) 
09:30 – 11:00 Moduł Przewodnicki - szkolenie Instruktorów Kajakowych na stopień 

Przewodnika zgodnie z modułowym programem szkoleń (warsztaty -  
I blok) 

10:00 – 13:00 Czubatka - góra jakiej nie znacie. Wycieczka piesza z autochtonem 
11:30 – 13:00 Moduł Przewodnicki - szkolenie Instruktorów Kajakowych na stopień 

Przewodnika zgodnie z modułowym programem szkoleń (warsztaty - blok II) 
14:00 – 15:00 obiad 
15:00 – 18:00 Kurs pierwszej pomocy (część 2) 
15:00 – 18:00 szkolenie / doszkolenie dla Weryfikatorów Turystycznej Odznaki Kajakowej 

(TOK PTTK/OT PZK) 
15:00 – 19:00 kurs na sędziego PZKaj kl. okręgowej w specjalności kajakarstwo 

powszechne (teoria - część 3) 
15:00 – 16:30 Moduł Przewodnicki - szkolenie Instruktorów Kajakowych na stopień 

Przewodnika zgodnie z modułowym programem szkoleń (warsztaty - blok 
III) 

16:45 – 18:15 Moduł Przewodnicki - szkolenie Instruktorów Kajakowych na stopień 
Przewodnika zgodnie z modułowym programem szkoleń (warsztaty - blok 
IV) 

18:15 – 19:00 „Płynnie zarządzaj swoimi kajakami” – prezentacja mobilnej aplikacji do 
obsługi spływów kajakowych 

19:00 – 20:00 kolacja 
20:00 –   posiedzenie Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj 
20:30 –   spotkanie przy ognisku 



 

 

 

 

 

  

 

10.11.2019 NIEDZIELA 

08:00 – 09:00 śniadanie 
09:00 –    wyjazd na spływ wszystkich uczestników 
09:00 – 14:00 wyjazd na spływ - Moduł Przewodnicki - szkolenie Instruktorów Kajakowych 

na stopień Przewodnika zgodnie z modułowym programem szkoleń (zajęcia 
praktyczne) 

11:00 – 13:00 kurs na sędziego PZKaj kl. okręgowej w specjalności kajakarstwo 
powszechne (zajęcia praktyczne) 

14:00 – 15:00 obiad 
15:15 – 16:00 Asystent Turystyczny Osoby Niepełnosprawnej (ATON) w rekreacji 

kajakowej - wykład 
15:15 – 17:00 doszkolenie sędziów kajakarstwa powszechnego PZKaj 
16:15 – 17:00 Organizacja wypoczynku kajakowego dla dzieci i młodzieży – wykład 
17:00 – 17:45 Konsekwencje prawne pływania kajakiem po spożyciu alkoholu – wykład 
18:00 – 19:30 uroczyste podsumowanie sezonu 
20:30 –  biesiada kajakowa "W kraju kwitnących wiśni” 

 

11.11.2019 PONIEDZIAŁEK 

08:00 – 09:00 śniadanie 
09:30 – 11:00 Moduł Przewodnicki - szkolenie Instruktorów Kajakowych na stopień 

Przewodnika zgodnie z modułowym programem szkoleń (warsztaty - blok V) 
09:30 – 11:30 kurs na sędziego PZKaj kl. okręgowej w specjalności kajakarstwo 

powszechne (egzamin) 



 

 

 

 

 

  

 

DODATKOWO dla osób, które chciałyby sobie zorganizować czas poza zajęciami 
programowymi polecamy kilka miejsc w okolicy.  

 
Wycieczki fakultatywne realizowane we 

własnym zakresie 
Co można zobaczyć                     

w pobliżu? 
Uwagi 

Data Dzień 
Godziny 
otwarcia 

Miejsce 

8 - 
10.11.2019 

piątek - 
niedziela 

9:00-16:00 
Zamek Królewski  

w Chęcinach 

Bilet normalny 9 zł. Bilet ulgowy 7 
zł. W przypadku niepogody (śnieg, 

oblodzenia) zamek może być 
nieczynny.  

Więcej informacji na 
https://www.zamek.checiny.pl/pl/ 

10:00-17:00 Jaskinia Raj 
Bilet normalny 14 zł. Najlepiej 

zarezerwować wejście na stronie 
https://jaskiniaraj.pl/rezerwacja/ 

8:30-14:30 
Park Etnograficzny  

w Tokarni 

Bilet normalny 10 zł. Bilet ulgowy 
5 zł. Więcej informacji na 

http://mwk.com.pl/ 

9:00-16:00 
Rezerwat Wietrznia  

z Centrum Geoedukacji 

Wstęp bezpłatny. Wymagana 
wcześniejsza rezerwacja 

http://centrum-
geoedukacji.pl/rezerwacja/ 

8:00-16:00 
Muzeum Zabawek i 
Zabawy w Kielcach 

Bilet normalny 12 zł. Bilet ulgowy 
5 zł. Więcej informacji na 

http://www.muzeumzabawek.eu/ 

9:00-16:00 
Centrum Nauki 

Leonardo  
da Vinci w Chęcinach 

Bilet normalny 15 zł. Bilet ulgowy 
9 zł. Ostatnie wejście  

o godz. 15:00. Więcej informacji 
na https://cndavinci.pl/ 

8:00-16:00 

Muzeum im. 
Przypkowskich w 

Jędrzejowie (Wystawa 
zegarów/ Ogród czasu) 

Bilet normalny 12 zł. Bilet ulgowy 
8 zł. Ostatnie wejście  

o godz. 15:00.             
Więcej informacji na 

http://muzeum.jedrzejow.pl/ 

11.11.2019 poniedziałek 

9:00-16:00 
Zamek Królewski  

w Chęcinach 

Bilet normalny 9 zł. Bilet ulgowy 7 
zł. W przypadku niepogody (śnieg, 

oblodzenia) zamek może być 
nieczynny.  

Więcej informacji na 
https://www.zamek.checiny.pl/pl/ 

10:00-17:00 Jaskinia Raj 
Bilet normalny 14 zł. Można 

zarezerwować na stronie 
https://jaskiniaraj.pl/rezerwacja/ 

 

 


