Sobota na przystani
żeglarskiej SKŻ 'Horyzont'
- festyn dla Członków PZN - 29.08.2020 (sobota)
Przystań nad Jez. Pilchowickim (poniżej dworca kol. Pilchowice – Zapora)
1. Przyjazd uczestników: - przyjazd autobusem (PZN) do zapory ok. 13:00 i przejście na przystań
- dojazd własnym samochodem do parkingu przy dworcu kolejowym
2. Program imprezy:
- 13:30
- powitanie uczestników, informacje organizacyjne, omówienie zasad
bezpieczeństwa,
- od 14:00 - rejsy po jeziorze żaglówkami i łodziami z silnikiem (sternicy z SKŻ),
- wypożyczanie sprzętu wodnego: rowerów, kajaków, łodzi wiosłowych
- samodzielne lub z wolontariuszem z Toyoty lub SKŻ,
- piesze wycieczki do mostu lub zapory (dla chętnych)
- z przewodnikiem (w tym informacje historyczne) lub samodzielne
- wyświetlanie filmów o okolicy, w tym: o linii kolejowej, o wypadku na Rajdzie
Karkonoskim (dla chętnych) - telewizor w ‘Stasiówce’
- ok. 15:00 - biesiada (kiełbasa z grilla i własne zasoby)
- tarasy
- w czasie biesiady: - pokaz umiejętności żeglarskich (przy dobrych warunkach wietrznych)
- prezentacje: 'Linia kolejowa Jelenia Góra - Wleń'
'Ptasi budzik - rozpoznawanie śpiewu ptaków',
- wolontariusze z Toyoty i SKŻ będą instalować aplikacje telefoniczne do
rozpoznawania roślin oraz głosu ptaków (dla chętnych posiadających
odpowiednie telefony),
- ok. 16:00
- dyskoteka
3. Odjazd uczestników: autobusem zorganizowanym przez PZN z parkingu przy zaporze - ok. 18:00
własnym pojazdem
Sprawy organizacyjne:
● w czasie imprezy przystań będzie dostępna tylko dla Członków PZN, wolontariuszy z Toyoty i SKŻ,
● korzystanie z atrakcji przez uczestników imprezy jest bezpłatne,
● należy przestrzegać zaleceń epidemiologicznych: noszenie maseczek, zwłaszcza w pomieszczeniach,
utrzymania dystansu społecznego,
● należy zachować ostrożność, zwłaszcza podczas: przekraczania torów kolejowych, poruszania na
terenie przystani (schody, nierówny teren, strome zejście do pomostu, pomost unoszący się na
wodzie), korzystania ze sprzętu wodnego, itp.
● uczestnicy mogą korzystać z pomocy wolontariuszy z Toyoty i SKŻ, np.: przy poruszaniu się po
terenie przystani, wsiadaniu/wysiadaniu ze sprzętu wodnego, wspólnym pływaniu na sprzęcie
wodnym, wspólnych pieszych wycieczkach)

