
PLAN SPŁYWU „ŚLADAMI JANA PAWŁA II”  I WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW 

 1. Organizatorami („Organizatorzy”) Spływu Papieskiego „Śladami Jana Pawła II” są: Parafia Bożego Ciała w Tucholi 

oraz Senator RP Andrzej Kobiak w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 100-lecia 

urodzin Jana Pawła II. 

 2. Wydarzenie odbywa się w dniach 03.07.- 05.07.2020 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Zielony Wiatr” 

w Brdzie 5 k/Nadolnej Karczmy oraz na szlaku Brdy na odcinku od Mylofu do Woziwody. 

 3. Koszt udziału wynosi 70 zł od osoby za jeden dzień lub 90zł za dwa dni. Zapisy i wpłaty przyjmowane będą do 30 

czerwca 2020 roku lub do momentu wykorzystania limitu miejsc. Wpłat można również dokonywać na konto Parafii 

Bożego Ciała w Tucholi, ul. Świecka 24, Bank Spółdzielczy w Tucholi nr 59 8174 0004 0002 1685 2000 0001, tytułem: 

Spływ Papieski JPII. 

 4. Zapisanie się na listę uczestników jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem spływu i planem i 

jednoczesnym zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

5. W cenie podanej w pkt. 3 Organizatorzy zapewniają: 1 nocleg na polu namiotowym w Brdzie, parking, dostęp do 

pryszniców i toalet z ciepłą wodą (24h); w sobotę 04.07.2020 – śniadanie, poczęstunek na trasie spływu, 

obiadokolacja w formie grilla, w niedzielę 05.07.2020 – śniadanie, kajaki z wyposażeniem, opiekę ratowników 

podczas spływu. 

 6. Namioty, materace, karimaty, śpiwory – uczestnicy organizują we własnym zakresie.  

7. Dodatkowe informacje pod nr tel. 523363821, e-mail: bozecialo@tuchola.pl, strona internetowa: 

www.bozecialo.tuchola.pl 

 8. Plan wydarzenia: 

3 lipca (piątek) 

przyjazd uczestników, zakwaterowanie na polu namiotowym, ognisko 

4 lipca (sobota)  

Przyjazd reszty uczestników 

9.00 – śniadanie 

10.00 – wyjazd na trasę spływu, I część spływu  z Mylofu do Brdy  

godz. 15.00 – obiad w Brdzie / grill  

godz. 17.00 – uroczysta Msza Św. 

 godz. 20.00 – wspólne biesiadowanie przy ognisku z gościnnym występem Jacka Wójcickiego / nocleg  

5 lipca (niedziela) 

 9.00 – śniadanie 

10.00 – II część spływu z Brdy do Woziwody  

około godz. 15.00 – zakończenie spływu 

http://www.bozecialo.tuchola.pl/

