FAQ
1. Chcę przyjechać samochodem. Czy mogę go gdzieś zaparkować?
Odp. Samochód można zostawić na parkingu strzeżonym na naszej bazie kajakowej w Parchowie – koszt to 5
zł/dzień. Jest to o tyle wygodne, że zorganizowane spływy weekendowe startują z naszej bazy, więc nie będzie
problemu z autami. Istnieje także możliwość zostawienia auta w miejscowości, w której startuje spływ,
ewentualnie w miejscu, gdzie spływ będzie się kończył – ale w takich sytuacjach trzeba to indywidualnie
dogadywać przy rezerwacji spływu. W zależności od miejscowości zostanie Wam polecone odpowiednie miejsce,
w którym Wasz samochód będzie bezpieczny.
2. Chciałabym/Chciałbym wybrać się na spływ kajakowy śladami Papieża Jana Pawła II.
Odp. Papież Jan Paweł II był zapalonym kajakarzem i jest niewiele rzek, którymi kiedyś nie pływał. Są wśród nich
Brda, Drawa, Wda, ale na szczególną uwagę zasługuje Słupia. Papieski Szlak Kajakowy obejmuje odcinek od
Gowidlina do Słupska, a w dziesięciu miejscach postojowych na tej trasie zlokalizowano Kamienie Papieskie,
które mają przypominać o spływie, w którym uczestniczył Jan Paweł II.
3. Nie wiem co wybrać ?
Odp. Na naszej stronie internetowej znajdziecie mnóstwo informacji, które pomogą Wam wybrać interesujący i
adekwatny do Waszych umiejętności odcinek. Znajdziecie na niej zarówno opisy rzek, ale także poszczególnych
ich odcinków z informacjami m.in. o ich trudności, ilości przenosek i czasie spływu. Jeśli jednak macie
dodatkowe pytania można skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, polecamy także kontakt
mailowy na adres info@ekajaki.pl lub telefoniczny pod numer telefony 510-808-333. Ponieważ sami jesteśmy
aktywnymi kajakarzami doradzimy Wam najlepiej, jak się tylko da i chętnie odpowiemy na Wasze pytania.
4. Co to są weekendowe spływy zorganizowane?
Odp. Jest to oferta skierowana do osób bez lub z małym doświadczeniem kajakowym oraz do osób, które nie
mają kompanów do spływu kajakowego. Są to jednodniowe spływy, których zakres obejmuje transport z bazy
kajakowej z Parchowa na początek spływu, wypożyczenie sprzętu (kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne oraz
worki wodoszczelne – po jednym na kajak!), zabezpieczenie spływu przez instruktorów oraz transport z miejsca
zakończenia spływu na bazę i ognisko integracyjne dla uczestników spływu. Należy także pamiętać, iż każdy
spływ poprzedzony jest szkoleniem z techniki kajakarskiej oraz zasad bezpieczeństwa. Każdego uczestnika
obejmuje także ubezpieczenie NNW.
5. Na jakich rzekach odbywają się zorganizowane spływy weekendowe?
Odp. Podczas spływów weekendowych pływamy głównie różnymi odcinkami Słupi i jej dopływami (np.
Kamienicą), różnymi odcinkami Łupawy, Wdy, Brdy oraz ich dopływami, czasem wybieramy się także na Wieprzę,
czy jej dopływ Pokrzywną. Zakres jest bardzo szeroki, a także trudność odcinków jest różna, tak żeby każdy
znalazł coś dla siebie i nie nudził się.
6. Ile czasu trwa zorganizowany spływ weekendowy?
Odp. Wszystko zależy od trudności odcinka, na który się wybieramy, od ilości osób biorących udział i odległości
startu spływu i jego mety od naszej bazy kajkowej. Jednak najpóźniej docieramy na bazę ok. godziny 18.00,
najczęściej lądujemy w granicach godziny 16.00.
7. Czy można wziąć dziecko do kajaka, jako 3 osobę?
Odp. Jak najbardziej. Posiadane przez nas kajaki posiadają są dostosowane do płynięcia z małym dzieckiem w
jego środkowej części. W takiej sytuacji są montowane specjalne oparcia, ale taką sytuację należy zgłosić
wcześniej, żeby obsługa spływu była na to przygotowana. Trzeba także pamiętać, iż dotyczy to małych dzieci.
Większe dzieci powinny pływać z rodzicem z przodu w kajaku dwuosobowym ze względu na ich komfort.

8. Co zabrać ze sobą na spływ?
Odp. Zachęcamy do lektury naszej zakładki. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne rzeczy i informacje, które
mogą się Wam przydać na spływie.
9. Czy uczestnicy spływu są ubezpieczeni?
Odp. Tak. Zarówno osoby, które wypożyczają sprzęt i nie uczestniczą w spływie zorganizowanym, jak i uczestnicy
spływów zorganizowanych, zarówno weekendowych, jak i dłuższych.
10. Co wpływa na bezpieczeństwo spływu?
Odp. Sprzęt, który posiada firma jest wykonany z najlepszego, a przy tym najbezpieczniejszego materiału
dostępnego na rynku, do wykonywania kajaków – polietylenu. Wszystkie kajaki posiadają wymagane atesty.
Każdy uczestnik spływu zostaje wyposażony w kamizelkę asekuracyjną – obojętnie, czy to podczas spływów
zorganizowanych, czy podczas samego wypożyczania sprzętu kajakowego. Wszyscy uczestnicy spływów
posiadają ubezpieczenie NNW. Podczas weekendowych spływów zorganizowanych uczestnicy mogą liczyć na
dodatkową asekurację obsługi spływu.
11. Czy organizator gwarantuje pogodę?
Odp. Pogoda jest zawsze dobra, są tylko źle ubrani kajakarze…
12. Czy na Kaszubach można zasmakować pływania „zwałkowego”, czy dodającego adrenaliny?
Odp. Jak najbardziej. Mamy to szczęście, że Kaszuby obfitują z wiele różnorodnych rzek, a nawet charakter rzek
w ich biegu zmienia się diametralnie. Dzięki temu są one odpowiednie dla początkujących jak i dla
zaawansowanych szukających przygód kajakarzy. Pływanie zwałkowe i odcinki dla zaprawionych w boju
kajakarzy są głównie w górnym ich biegu. Wśród tych odcinków wyróżnia się Rynna Sulęczyńska, Kamienica, czy
odcinek Sulęczyno – Parchowo na Słupi. Ale to tylko przykłady, a fajnych rzek na Kaszubach jest dużo więcej…
13. Czy jesteśmy drodzy?
Odp. Jeśli porównasz różne oferty może okazać się, że nie należymy do najtańszych, ale pamiętaj – przeanalizuj
dokładnie co wchodzi w zakres świadczonych usług. My świadczymy usługi kompleksowo. Nasze spływy
zorganizowane liczone są ryczałtowo. Gdybyście chcieli zamówić usługę, w skład której będą wchodzić
poszczególne jej elementy koszty wyjdą Wam dużo większe. Nasz sprzęt wymieniany jest także na bieżąco na
nowy. Poza tym my stawiamy na jakość obsługi. Tak planujemy spływy, żebyśmy to my czekali na Was przy
zwózce sprzętu a nie odwrotnie. Najlepiej o tym świadczą nasi klienci, którzy doceniają już od wielu lat nasze
zaangażowanie i pozostają nam wierni.
14. Jak można dokonać rezerwacji miejsca na spływ?
Odp. Najlepiej zrobić to poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej www.ekajaki.pl lub wysyłając nam
maila (info@ekajaki.pl). Telefonicznie udzielamy wszelkich potrzebnych Wam informacji, ale nie przyjmujemy
rezerwacji, ponieważ w „gorączce” sezonowej pamięć ludzka może być zawodna, a zależy nam na tym byście
dobrze się bawili.
15. Na ile wcześniej należy dokonać rezerwacji?
Odp. Najpóźniej na dzień przed planowanym spływem, ale należy pamiętać, że choć posiadamy ponad 100
kajaków dwuosobowych i prawie drugie tyle jednoosobowych, to w sezonie jest takie zapotrzebowanie, że często
ich brakuje. Pamiętajcie także, że zdarza nam się wywozić sprzęt w dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez Was
spływu, wtedy wszelkie zmiany ilości uczestników mogą okazać się kłopotliwe.
16. Czy na spływ mogę zabrać psa?

Odp. Już niejednokrotnie zdarzało nam się przyjmować kajakarzy ze zwierzętami, zarówno wypożyczających
sprzęt na dłuższy okres i pływający bez naszej asekuracji, jak i tych uczestniczących w spływach
zorganizowanych. Generalnie nie ma przeciwwskazań do pływania z naszym pupilem, musicie jednak pamiętać,
że z reguły spływy odbywają się w większej grupie i należy sprawdzić, czy pies nie będzie bał się hałasów,
współuczestników spływu lub wody. Należy także pamiętać, że właściciel psa jest za niego w pełni
odpowiedzialny podczas spływu.
17. Czy mogę przyjechać dzień przed rozpoczęciem spływu i gdzieś przenocować?
Odp. Nie ma problemu z noclegami na naszej bazie kajakowej w Parchowie. Do Waszej dyspozycji mamy pole
namiotowe z pełnym węzłem sanitarnym (WC i prysznice z ciepłą wodą), wiatę, miejsce na ognisko oraz nie lada
gratkę – zimowy namiot wojskowy (z kozą w środku – takim piecem, nie zwierzęciem ;-). Jeśli będziecie mieli
szczęście może będzie wolny jak przyjedziecie. Prosimy tylko o informację wcześniej, żebyśmy mogli się
przygotować.
18. Czy posiadacie Państwo wszystkie uprawnienia na organizowanie spływów kajakowych?
Odp. Uzupełnieniem naszego doświadczeniem jest wymagane prawem Pozwolenie Wojewody Pomorskiego nr
292 na prowadzenie działalności Organizatora Turystyki oraz odpowiednią polisę organizatora turystyki,
gwarantującą ubezpieczenie NNW uczestników spływów.
19. Czy oprócz zorganizowanych spływów weekendowych organizujecie jeszcze inne spływy?
Odp. Przynajmniej kilka razy w roku można wziąć udział w zorganizowanym spływie kajakowym trwającym 7-8
dni od źródeł do ujścia danej rzeki. Podczas spływu z grupą płynie przewodnik, nocleg odbywa się pod
namiotami. Podczas spływu zapewniony jest także codzienny transport bagażu. Najczęściej jest także jeden
dzień podczas którego kajaki zamienia się na rowery i odbywa się wycieczka rowerowa, by zrobić sobie przerwę
w pływaniu kajakiem.
Odp. Istnieje także możliwość, by skorzystać ze spływów jednodniowych zorganizowanych z noclegiem na naszej
bazie kajakowej. Podczas tzw. długich weekendów (np. majowego) spływy odbywają się praktycznie każdego
dnia, więc można spędzić 5 dni na bazie, tutaj spać i korzystać ze wszystkich uroków i atrakcji miejsca i
codziennie rano wybierać się na spływ. Jest to bardzo wygodne ponieważ nie trzeba martwić się o bagaż oraz o
transport na start i z mety na bazę. A poza tym jest to fajny element integracji.
20. Chcę spróbować czegoś nowego i poczuć adrenalinę – jaki kajak wybrać?
Odp. Jeśli wzywa Was przygoda kajakowa i macie doświadczenie w pływaniu „dwójkami” i „jedynkami”
zachęcamy do spróbowania swoich sił w kajaku górskim. Jest on krótszy, bardziej zwrotny, ułatwia manewry, ale
trzeba się liczyć, że wywrotka może zdarzyć się szybciej. Choć gwarantujemy, że jak już wsiądziecie do tego
kajaka nie będzie Was już ciągnęło do kajaków rekreacyjnych. Posiadamy w swojej ofercie różne przykłady
kajaków górskich – możecie przyjechać i przymierzyć się do nich, choć pamiętajcie, że trzeba to wcześniej
uzgodnić, żeby nie okazało się, że w danym momencie nie macie wyboru, bo wszystko jest na wodzie. Żeby w
pełni cieszyć się możliwościami kajaków górskich polecamy fartuchy, dzięki którym nawet przy dużych
przechyłach kajaka woda nie wlewa się do niego tylko zatrzymuje na fartuchu.

