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Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie organizuje w dniach 20 – 22 maja 2016 r. 
I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu. Zawody odbędą się na terenie Krakowskiego Klubu 
Kajakowego, ul. Kolna 2 w Krakowie. Rafting na Torze Kajakarstwa Górskiego jest niezwykle 
emocjonujący. Spiętrzenie wody i uzyskanie przepływu na poziomie 15/s, to znacznie więcej wrażeń 
dla uczestników niż rafting na niektórych górskich rzekach. Zapraszamy wszystkie OIA do 
wystawienia swoich załóg. Obsada pontonu to 5 osób w tym instruktor (opieka). Na każdym pontonie 
wymagana jest obecność co najmniej 3 farmaceutów. Podczas raftingu zabezpieczamy profesjonalny 
sprzęt do realizacji spływu, a każdy uczestnik wyposażony będzie w bezpieczne kamizelki 
asekuracyjne, pagaje i kaski. 
Zawody będą się odbywały pod opieką instruktora i ratownika. W dniu zawodów będzie możliwość 
bezpłatnego treningu na torze. 
Dla chętnych załóg istnieje możliwość dodatkowego (płatnego) treningu w dniu 20 maja 2016 r. 
W tym celu prosimy o indywidualny kontakt z Krakowskim Klubem Kajakarskim (www.kolna.pl). 
Będziemy startować w kategoriach: o puchar Prezesa NRA, o puchar Prezesa OIA w Krakowie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Przyznamy również dodatkowe nagrody 
i wyróżnienia. 
 

Koszty pobytu pokrywa każdy uczestnik osobiście. Zachęcamy Izby Aptekarskie do 
sfinansowania załogom opłaty startowej w kwocie 350 zł (wynajem pontonu, obsługa instruktora), jak 
również kosztów uczestnictwa. 

Zapraszamy do udziału w regatach wszystkich farmaceutów i sympatyków farmacji 
z rodzinami. Na terenie ośrodka znajduje się drewniany plac zabaw, boisko do gry w siatkówkę, stół do 
pin-ponga. Ponadto w ciągu 10 min. rowerem można dojechać do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. 

Szczegółowe koszty pobytu uczestników ogłosimy na stronie internetowej naszej Izby oraz 
w załączniku do korespondencji. 
 
 
 

Z poważaniem, 
 

Prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej 

w Krakowie 
 
 

mgr farm. Barbara Jękot 

http://www.kolna.pl/



