Projekt „ Razem żyć, ucząc się od siebie – aktywne kreowanie wspólnej przyszłości” realizowany jest ze środków
Unii Europejskiej.
Das Projekt „Miteinander leben, voneinander lernen- gemeinsame Zukunft aktiv gestalten” wird durch die
Europäische Union gefördert.

Serdecznie zapraszamy na

Wir laden herzlich ein zur

„Rodzinny spływ kajakowy po Nysie Łużyckiej”

„Familien-Paddeltour auf der Lausitzer Neiße”

który odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2018 r.
Początek – godz. 9:30 na stacji PKP w Krzewinie
Zakończenie – Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Radomierzycach
W programie oprócz spływu kajakiem po Nysie Łużyckiej wiele atrakcji
m.in. gry i zabawy oraz ciepły posiłek.
Zapisy do 15 lipca – ilość miejsc ograniczona
W celu wzięcia udziału w spływie należy zgłosić swój udział na
adres mailowy: kgwkalina@gmail.com
w treści maila należy wpisać imię, nazwisko i PESEL uczestnika
(numer PESEL niezbędny do ubezpieczenia).

Wir starten am 18. August 2018
Beginn – 9:30 Uhr am Bahnhof in Krzewina
Ende – im Freizeit- und Sportzentrum Radomierzyce
Außer der Paddeltour stehen auch viele weitere Attraktionen auf dem
Programm, u.a. zahlreiche Spiele und eine warme Mahlzeit.

Od zapisanych osób pobierana będzie bezzwrotna kaucja w wysokości 10 zł
(o warunkach wpłaty kaucji i wszelkich innych szczegółach dotyczących spływu
organizator poinformuje w wiadomości mailowej)

Serdecznie zapraszamy !!!
W przypadku warunków pogodowych lub stanu wody w rzece
niesprzyjających zorganizowaniu spływu organizator zastrzega sobie prawo
zmiany charakteru imprezy na rajd rowerowy (osoby zapisane zostaną
poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem)

Wir heißen Euch herzlich willkommen !!!
Anmeldung bis zum 15. Juli – die Anzahl der Plӓtze ist begrenzt
unter der Adresse: anett.kupka@gmx.de
Weitere Informationen zum Ablauf erhalten alle angemeldeten Teilnehmer
vorab per Email.
Im Falle ungünstiger Wetterbedingungen oder unzureichendem
Wasserstand der Neiße, der für die Organisation des Rafting ungünstig ist,
behält sich der Veranstalter das Recht vor, statt der Paddeltour eine
Fahrradrallye zu machen
(registrierte Personen werden im Voraus informiert).

Oganizatorzy / Organisatoren:
Koło Gospodyń Wiejskich „Kalina” w Krzewinie, Katholische Gemeinde in Ostritz, Caritasverband Oberlausitz, Stowarzyszenie „Królewska Dolina – Górnołużycki Działoszyn

