
  
 

  
 

Załącznik nr 1 do umowy wypożyczenia. 

trasa start                meta 
cena za 

kajak [zł] 

+/- 
odległość 

[km] 

+/- czas 
spływu  

[h] 

transport 
kajaków 

koszt 
transportu 

[zł] 
uwagi 

BRĄZOWA 
Sławków, 
Olkuska 

Sławków, 
szeroki tor 55 4km 1h w cenie - min.4kaj. 

SREBRNA Sławków, 
Olkuska 

Sławków, 
Burki 75 11 km 3-4h w cenie - - 

ZŁOTA Sławków, 
Olkuska 

Sosnowiec, 
Maczki 90 19km 5-7h w cenie - -. 

CAŁA BIAŁA DG. Reczkowe 
Max. S-ec 

Maczki 90 do 30km dzień *1,80zł/km 35-70 min.2 kaj. 

ZIELONA DG. 
Okradzionów 

Sławków MOK 60 5km 1-1:30h w cenie - .- 

NIEBIESKA DG. 
Okradzionów 

Sławków, 
szeroki tor 

70 9 km 2-3h *1,80zł/km 50 - 

ŻÓŁTA DG. 
Okradzionów 

Sławków, 
Burki 

90 18km 5-7h *1,80zł/km 75 
przy 

wypożyczeniu 
min.2 kaj. 

CZERWONA 
Bukowno, 
Spacerowa 

Bukowno, 
Borowska 

45 2km 1h *1,80zł/km 40 
przy 

wypożyczeniu 
min.4 kaj. 

KANAŁ SZ. Bukowno 
Borowska 

Jaworzno 
Lokomotywow

nia 
75 11 km 4-6 h *1,80zł/km 63 min.2 kaj. 

torba 
kajakowa 

wodoszczelna, 
wypożyczenie 

10 
     

Etui L 
 

wodoszczelne 
sprzedaż 

15 

Etui XL 
 

wodoszczelne 
sprzedaż 

18 

Cennik aktualny od 10.03.2018r. 
 Cena wypożyczenia KAJAKA 1 lub 2 osobowego. 
 Transport liczony ze Sławkowa w dwie strony. Dojazd i powrót na początek spływu i dojazd i powrót na koniec spływu. 
 *Cena transportu to transport przyczepy kajakowej dla wszystkich 

wypożyczonych kajaków, jednorazowo max.11 lub 6 (w zależności  
od możliwości logistycznych). 

 W cenie, po wcześniejszym ustaleniu, transportujemy wszystkich kierowców na start. 
Jednorazowo dla maks. 4-14 kierowców. 

 Transfer pozostałych uczestników ustalamy indywidualnie. 
 Wszystkie kajaki wypożyczamy w komplecie z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi lub ratunkowymi dla dzieci. 
 Uwaga! Nigdy nie puszczamy na spływ po Białej Przemszy, samotnego, pojedynczego kajaka. 
 Spływy dla grup zorganizowanych z naszymi instruktorami ustalamy indywidualnie. 
 Jesteśmy elastyczni, możemy zaplanować, przygotować i zorganizować dowolną trasę pod wytyczne naszych klientów.  



  
 

  
 

Opcje dodatkowe, ognisko na mecie lub starcie, catering, transport rowerów lub wypożyczenie, pomoc w znalezieniu 
zakwaterowania, wypożyczenie kajakowego bagażnika dachowego  itp..  
Zapraszamy do kontaktu. 

 

 


