
                                                                        PLANOWANE WYDARZENIA W  2018 ROKU  
LP. ZADANIE TERMINY/MIEJSCE PROGRAM 
1. SZTANDAR KLUBU: 

- wyświęcenie, wręczenie sztandaru 
 

5 maja 2018 

 
2. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-

WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU 
16.04.2018 

siedziba Klubu 

Sprawozdanie Zarzadu Klubu za okres kadencji – do 24 lutego 2018; Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd – 
24.02.2018. Przygotowanie materiałów – zawiadomienie członków klubu – 16.03.2018. 

3.  
 
 

III PIKNIK OLIMPIJSKI – OTWARCIE SEZONU 
WIOŚLARSKIEGO - 2018 

 
 
 

5 maja 2018 
PRZYSTAŃ PTW 

W programie obchodów przewidujemy - w części oficjalnej:  - uroczyste wręczenie sztandaru dla Płockiego 
Klubu Olimpijczyka, - wręczenie medali Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla osób zasłużonych dla polskiego 
ruchu olimpijskiego,  Apel Olimpijski, wciągnięcie flagi olimpijskiej, otwarcie sezonu wioślarskiego w PTW, 
odsłonięcie tablicy pamięci Juliusza Kawieckiego 
 W części sportowo-rekreacyjnej - piknik olimpijski, Międzyszkolny Konkurs Olimpijski (MKOl), w tym:  
- konkurs wiedzy olimpijskiej, - konkurs przeciągania liny, - zawody na ergometrach wioślarskich,  
- test zwinności, - sztafeta olimpijska,- regaty wioślarskie z udziałem czołowych zawodników z Płocka i 
mastersów najstarszych klubów wioślarskich, - występ orkiestry ZST, - spotkanie z Olimpijczykami, 
 - spacer statkiem po Rzece Wiśle,- wystawa zdjęć – „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich”, 

4. WIANKI NA WIŚLE – SPOTKANIE 
INTEGRACYJNE POKOLEŃ WIOŚLARZY 

23 czerwca 2018 
PRZYSTAŃ PTW 

defilada ustrojonych łodzi podczas „WIANKÓW-2018”, „SPOTKANIE POKOLEŃ” spotkanie integracyjne  
b.zawodników.  

5. SPŁYW WIOŚLARSKI WARSZAWA-PŁOCK 12-15 sierpień 2018 Warszawa-Modlin- Wyszogród- Płock 

6.  
 

PŁOCKA SZTAFETA OLIMPIJSKA-2018 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 
 

14-15 grudnia 2018 
PRZYSTAŃ PTW 

             PROGRAM IMPREZY – 14.12.2018 
.godz. 11: 00 – uroczyste otwarcie; godz. 11: 15 – sztafeta dziewcząt szkół podstawowych - 4 x 200m; godz. 11: 40 
– pokazowy bieg VIP-ów – 200 m; godz. 11: 50 – sztafeta zawodniczek wyczynowych – 4 x 200m; godz. 12: 00 – 
sztafeta chłopców szkół podstawowych – 4 x 200m; godz. 12: 30 – sztafeta zawodników wyczynowych – 4 x 200m; 
godz. 12: 45 – pokazowy bieg osób niepełnosprawnych - 200m; godz. 13: 00 – wręczenie nagród – zakończenie 
imprezy. 
              PROGRAM IMPREZY – 15.12.2018 
godz. 10:00 – młodziczki, juniorki młodsze 15-16 lat; godz. 10:20 – juniorki 17-18 lat, seniorki; godz.  10:40 – 
młodzicy; godz.  10:50 – juniorzy młodsi 15 – 16 lat, godz.  11:00 – juniorzy 17 – 18 lat; godz.  11:10 – senio  
godz.   11:30 – sztafety kobiet – masters; godz.   11:50 – sztafety mężczyzn – masters; godz.   12:10 – sztafety 
mikst – masters; godz.   12:30 – wręczenie nagród; godz.   13:00 – spotkanie opłatkowe 

 


