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REGULAMIN  
ODRZAŃSKIEGO SPŁYWU WIOSENNEGO 

CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP 
 
 

 

1. CELE I ZAŁOŻENIA  
1.1. Odrzański Spływ Wiosenny (OSW) jest tradycyjną imprezą organizowaną przez drużyny wodne Chorągwi Śląskiej 
ZHP w ramach akcji AMAR - WĘDRÓWKA. 
 
1.2. Spływ ma charakter zlotu gwiaździstego. Uczestnicy płyną rzeką Odrą i jej dopływami, z różnych stron Górnego 
Śląska, aby spotykać się na wspólnym biwaku w Mechnicy, nad starorzeczem Odry. Tam odbywa się uroczysty apel, 
defilada lądowa i efektowna defilada na wodzie, w trakcie, której drużyny wodne prezentują swój sprzęt i wyszkolenie. 
Harcerze maszerują następnie na Górę Świętej Anny, aby pod Pomnikiem Czynu Powstańczego złożyć hołd Śląskim 
Powstańcom.  
 
1.3. Spływ zgodnie z tradycją odbywa się w maju. 
 
1.4. Podstawowymi celami OSW są: 

 Upamiętnienie walk Ślązaków o swoją narodową tożsamość w Powstaniach Śląskich, 
 Integracja harcerzy z różnych drużyn, wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń, zapoznanie się ze 

zwyczajami panującymi w różnych środowiskach, 
 Przybliżenie walorów krajobrazowych śląskiej ziemi i kultury jego mieszkańców oraz rozbudzenie wrażliwości na 

naszą przyrodę i konieczność jej poszanowania, 
 Zapoznanie się z gospodarką wodną Górnego Śląska. Poznanie budowli hydrotechnicznych oraz zakładów 

związanych z gospodarką wodną, 
 Stymulowanie rozwoju środowisk specjalności wodnej. 

 
1.5. Szlaki dzielą się na główne, dodatkowe i pionierskie: 

 Szlaki główne: Szlak Kanału Gliwickiego im. Kpt. Roberta Oszka, Szlak rzeki Odry im. Konrada Wawelberga, 
Szlak rzeki Rudy im. Phm. Stanisława Wolnego „Baranka” 

 Szlaki dodatkowe: wszystkie pozostałe szlaki OSW wcześniej już spłynięte 
 Szlaki pionierskie: szlaki zaproponowane przez środowisko biorące udział w spływie, nigdy wcześniej nie 

spływane w ramach OSW.  
 Szlak jungowy: Szlak Kanału Kędzierzyńskiego im. Kadetów Lwowskich i Modlińskich - jungi 

 
 
2. UCZESTNICTWO 
2.1. Spływ ma charakter wioślarski i przeznaczony jest dla harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, starszyzny  
i instruktorów, wedle indywidualnych możliwości. Zaliczenie udziału na szlaku OSW następuje po spłynięciu 
przynajmniej 3/4 jego długości. 
 
2.2. Minimalny wiek uczestnika zależny jest od trasy spływu: 

 Szlak Kanału Gliwickiego im. Kpt. Roberta Oszka – harcerze starsi oraz harcerze po ukończeniu 13-tego roku 
życia 

 Szlak rzeki Odry im. Konrada Wawelberga – harcerze starsi 

 Szlak rzeki Rudy im. Phm. Stanisława Wolnego „Baranka” – harcerze starsi  

 Szlaki dodatkowe i pionierskie – wędrownicy 

 Szlak Kanału Kędzierzyńskiego im. Kadetów Lwowskich i Modlińskich – harcerze, minimum 11 lat - rocznikowo, 
którzy uczestniczą w spływie jedynie na czółnach pod komendą instruktora lub doświadczonego wędrownika 
(min. po jednym na każdej łodzi). Udział drużyn wg. indywidualnych ustaleń pomiędzy zainteresowanymi 
środowiskami, a Komodorem OSW. 
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2.3. Załogę spływową na danym szlaku stanowi reprezentacja drużyny wodnej prowadzona przez pełnoletniego 
opiekuna w ilości minimum 5 osób dla szlaków głównych z wyjątkiem rzeki Rudy, oraz po 4 na każdym pozostałym. 
Dopuszcza się również uczestnictwo reprezentacji drużyn harcerskich innych niż wodne, także z innych organizacji 
harcerskich i skautowych. 
 
2.4. Każda załoga spływowa powinna być wyposażona w następującą dokumentację: 

 kopię zgłoszenia udziału w spływie potwierdzoną przez komendanta macierzystego hufca, 

 zatwierdzoną kartę biwaku (bądź jej kserokopię), 

 polisę ubezpieczeniową (bądź jej kserokopię) – o ile Sztab OSW nie ubezpiecza całości spływu, 

 dokumenty tożsamości ze zdjęciem dla wszystkich uczestników (np. legitymacje szkolne), 

 zgody rodziców niepełnoletnich członków załogi spływowej (bądź ich kserokopie), 

 książeczkę harcerską (z potwierdzeniem opłacenia składek członkowskich), 

 potwierdzenie posiadania umiejętności pływackich (karta pływacka, sprawność żaby wpisana w książeczkę 
harcerską, patent żeglarski lub motorowodny itp.). 

 
2.5. Na każdych dziesięciu uczestników przypada jeden pełnoletni opiekun. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt wodny wykorzystywany przez drużynę w czasie spływu musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa 
wynikające z przepisów państwowych, związkowych oraz dobrej praktyki wodniackiej, a jego liczba powinna 
odpowiadać warunkom optymalnej obsady poszczególnych łodzi. Każda łódź powinna być wyposażona w: 

 minimum dwie cumy o łącznej długości wynoszącej 150% długości łodzi, 
 urządzenia cumownicze np. knagi umożliwiające pewne zamocowanie lin (cuma, hol), 
 dodatkowo łodzie konstrukcyjnie przystosowane do posiadania gretingów z uwagi na posiadanie wręg (np. DZ-

ta, wydra) winny posiadać komplet gretingów. 
 
3.2. Każda jednostka pływająca powinna być wyposażona w środki ratunkowe w postaci: 

 jednej kamizelki asekuracyjnej na każdego członka obsady danej łodzi, 

 koła ratunkowego dla łodzi o długości kadłuba powyżej 5 m, 

 rzutki ratowniczej dla co najmniej połowy łodzi danej załogi spływowej na szlaku. 
 
3.3. Dopuszcza się łodzie z następującymi optymalnymi obsadami: 

 kajak górski – 1 osoba 
 kajak zwykły i kanadyjka „dwójka”– 1-2 osoby 
 kanadyjka „trójka” – 2-3 osoby 
 kanadyjka „czwórka”  – 3-4 osoby 
 kanadyjka „Moto”- 3-4 osoby 
 ponha – 5-10 osób 
 czółno, Wydra – 5-8 osób 
 łódź typu trener, SZta – 6-10 osób  
 szalupa DZ - 7-13 osób 

Nie dopuszcza się do udziału w pontonów pneumatycznych ani łodzi o napędzie mechanicznym (z wyjątkiem jednostek 
typu ratowniczego sztabu OSW). Liczba pagai/wioseł musi być, co najmniej równa liczbie osób płynących (licząc 
sternika, jeżeli łódź wyposażona jest w ster oraz szalup). Na szlak rzeki Rudy oraz rzeki Kłodnicy dopuszcza się, a na 
szlakach dodatkowych sugeruje się jedynie kanadyjki 2 lub 3 oraz kajaki górskie.  
 
3.4. Sprzęt biwakowy musi umożliwiać drużynie w pełni samodzielne zorganizowanie biwaków w harcerskim stylu  
i formie. Każda drużyna samodzielnie zapewnia sobie wyżywienie, zarówno na trasie jak i biwaku w Mechnicy o ile 
Sztab OSW nie zdecyduje inaczej. 
 
3.5. Załogi spływowe muszą być odpowiednio przygotowane na wypadek potrzeby udzielenia pierwszej pomocy 
(minimum jedna stosownie wyposażona apteczka na każdą załogę spływową) oraz konieczność przeprowadzenia 
drobnych napraw (odpowiednio do rodzaju wykorzystywanych łodzi). Wymagany skład apteczki oraz skrzynki 
bosmańskiej stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 
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4. SZTAB I FUNKCYJNI 
4.1. Sztab OSW powoływany jest rozkazem Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP. Sztab OSW składa się z: 

 Komodora OSW 

 Z-cę komodora ds. organizacyjnych 

 Komodorów szlaków, w tym Komodorów szlaków głównych, 

 Sędziego Głównego  

 Kwatermistrza OSW 

 Programowca OSW 

 Oboźnego OSW 

 Waganta OSW 
 
4.2. Pozostałych funkcyjnych mianuje Komodor OSW w zależności od potrzeb i okoliczności.  
 
5. DYSCYPLINA I BEZPIECZEŃSTWO 
5.1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne wykonywanie poleceń i rozkazów przełożonych, szczególnie 
członków Sztabu OSW. 
 
5.2. Wszelkie sprawy spływu daną trasą reguluje Komodor Szlaku (określenie szyku na szlaku, miejsce i terminy 
postojów, biwaków, sposobu śluzowania itp.). Komodor odpowiada także za bezpieczeństwo na szlaku. 
 
5.3. Na szlakach żeglugowych obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące żeglugi po śródlądowych drogach 
wodnych. Wszyscy uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 
wodzie oraz zasad dobrej praktyki wodniackiej. 
 
5.4. W przypadkach nie wypełnienia podstawowych warunków dyscypliny i bezpieczeństwa drużyna spływowa może 
zostać wyłączona z dalszego spływu. Decyzja właściwego Komodora jest ostateczna. 
 
5.5. Kamizelki asekuracyjne muszą być noszone w trakcie spływu podczas przebywania na wodzie przez każdego 
uczestnika spływu bez względu na jego doświadczenie czy posiadane uprawnienia z wyjątkiem obsad łodzi typu DZ, 
Trener i Wydra. Komodor szlaku jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania powyższej zasady.  
 
6. WSPÓŁZAWODNICTWO OSW 
6.1. Współzawodnictwo drużyn w ramach OSW ma za zadanie wyłonić w punktacji ogólnej najlepszą drużynę spływu. 
Punktacja ma na celu właściwe ukształtowanie profilu całej imprezy oraz stymulować właściwy rozwój środowisk. 
 
6.2. Punktacja ogólna: 

 Na każdym szlaku drużyna otrzymuje jeden punkt za każdego uczestnika, jednak nie więcej niż 20 punktów na 
szlak, o ile na danej trasie drużyna wystawiła ekipę w liczebności określonej w pkt. 2.3. Punkty przyznawane są 
jedynie za uczestników będących członkami macierzystej drużyny harcerskiej  zgłaszającej reprezentację –
drużynę spływową,   

 Za udział w biwaku w Mechnicy co najmniej jednego zastępu jungów lub wilczków (w sile co najmniej 5 jungów 
lub wilczków) – 10 pkt., 

 Za spłynięcie każdego szlaku dodatkowego drużyna otrzymuje dodatkowe 6 pkt. o ile wystawiła załogę 
spływową na co najmniej jednym szlaku głównym. 

 Za spłynięcie pionierskie nowego szlaku drużyna otrzymuje dodatkowo 12 pkt. o ile wystawiła załogę spływową, 
na co najmniej jednym szlaku głównym (spłynięcie szlaku pionierskiego musi być uprzednio uzgodnione  
z Komodorem OSW oraz potwierdzone udokumentowanym zwiadem dostarczonym do Sztabu OSW na  
2 tygodnie przed terminem OSW).  

 Na każdym szlaku głównym drużyna spływowa otrzymuje dodatkowe po 5 pkt. za prawidłowo wyposażoną 
apteczkę oraz za skrzynkę bosmańską. 

 
6.3. Drużyna otrzymuje premię 5 pkt. za udział Drużynowego w spływie na dowolnym szlaku. 
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6.4. Punktacja sprzętu własnego. 
Za każdą własną, sprawną, kompletnie wyposażoną i optymalnie obsadzoną łódź: 

 kajak górski i zwykły, kanadyjka „dwójka” – 2 pkt. 
 kanadyjka „trójka” – 3 pkt. 
 kanadyjka „czwórka”, kanadyjka „Moto”   – 4 pkt. 
 czółno, ponha – 6 pkt. 
 łódź typu wydra – 10 pkt. 
 łódź typu trener, SZ-ta – 16 pkt. 
 szalupa DZ – 22 pkt.  

 
6.5. Punktacja sprzętu własnego dotyczy jedynie tych jednostek własnych, które w spływie poruszają się na wiosłach – 
z wyjątkiem prowadzenia ewentualnych akcji ratunkowych lub uzasadnionych działań wynikających z kwestii 
bezpieczeństwa. 
 
6.6. Za jednolicie oznakowany sprzęt (łodzie, wiosła oraz kamizelki) drużyna może otrzymać 5 pkt. – liczone na każdym 
szlaku głównym, oznakowanie łodzi powinno zawierać nazwę łodzi oraz określenie przynależności do drużyny (np. 
logo), kamizelki i pagaje winny zawierać oznaczenie przynależności do drużyny. 
 
6.7. Za posiadanie odpowiedniego pod względem stanu i liczebności sprzętu biwakowego drużyna otrzymuje 6 pkt. – 
liczone na każdym szlaku głównym oraz podczas biwaku w Mechnicy. 
 
6.8. Drużyna na każdym szlaku głównym oraz podczas biwaku w Mechnicy otrzymuje punkty za dyscyplinę  
i zorganizowanie swojego biwaku. Punkty do czwartku włącznie przyznaje komodor danego szlaku i ogłasza  
w dziennym rozkazie. Punkty za piątek przyznaje Komodor OSW w porozumieniu z komodorami poszczególnych 
szlaków. Punkty w sobotę przyznaje Komodor OSW we własnym zakresie. Drużyna w zależności od poziomu swojego 
zorganizowania i prezentowanej dyscypliny za każdy dzień spływu może otrzymać: 

 poziom niewystarczający, nie do przyjęcia - 0 pkt  

 poziom wystarczający - 3pkt.  

 poziom dobry, prawidłowy - 6 pkt.  

 poziom wybitny, celujący - 9 pkt  
 
Punkty przyznaje się za dyscyplinę spływową na szlaku i znajomość, stosowanie wodniackiej etykiety, harcerski poziom 
biwaków (organizacja, styl, fason, klar), szybkość i punktualność. 
 
6.9. Zaangażowanie na Odrzańskim Spływie Wiosennym. 
Punkty przyznaje się drużynom w oparciu o przebieg całego spływu wg skali: 0-15 pkt. 

 poziom niewystarczający, nie do przyjęcia - 0 pkt.  
 poziom wystarczający - 5pkt.  
 poziom dobry, prawidłowy - 10 pkt.  
 poziom wybitny, celujący - 15 pkt.  

 
Punkty przyznaje się za: harcerskie prezentowanie się drużyny, aktywność w imprezach spływowych, pomoc 
organizacyjną, służbę i braterstwo. Punkty przyznaje Komodor OSW po zasięgnięciu opinii członków Sztabu OSW  
i dowódców drużyn spływowych danego szlaku.  
 
6.10. Umundurowanie 
Drużyna otrzymuje 10 pkt. za jednolite i regulaminowe umundurowanie oraz posiadanie książeczek harcerskich co 
najmniej 90% uczestników spływu na każdym szlaku głównym. 
 
6.12. Punktacja odznak OSW 
Za każdą zdobytą odznakę OSW – 1 pkt., za każde kolejne (drugie, trzecie itd.) zdobycie odznaki przyznaje się 
stosowną liczbę punktów tj. odpowiednio 2 pkt., 3 pkt. itd. 
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6.13 Za każdą indywidualną pochwałę w rozkazie dziennym komodora szlaku lub Komodora OSW - 2 pkt.  
Za upomnienie/naganę w rozkazie dziennym komodora szlaku lub Komodora OSW drużynie odejmuje się 2 pkt.  
 
6.14 Za każdy prowadzony w czasie spływu dziennik AMAR drużyna otrzymuje dodatkowe 3 punkty. Dzienniki winny 
być oddane do Sztabu OSW w piątek do godziny 2100. Wzór dziennika określa Komodor OSW. 
 
6.15. Prowadzenie punktacji 
Za prawidłowe prowadzenie współzawodnictwa odpowiada Sędzia Główny OSW w randze Zastępcy Komodora OSW. 
Sędzia Główny współpracuje z całym Sztabem OSW oraz drużynowymi. W sprawach punktacji Sędzia Główny nie 
podlega żadnemu zwierzchnictwu. O wszystkich przyznawanych we współzawodnictwie punktach informowani są na 
bieżąco dowódcy załóg spływowych (na szlakach) i drużynowi (na biwaku w Mechnicy). 
 
7. DRUŻYNA ODRZAŃSKA I DZWON ODRZAŃSKI 
Drużyna, która osiągnie najlepszy wynik w czasie spływu otrzymuje tytuł Drużyny Odrzańskiej, którym może posługiwać 
się do czasu rozpoczęcia kolejnego OSW, a także otrzymuje Dzwon Odrzański z prawem wygrawerowania swojej 
nazwy wraz z numerem OSW w którym go zdobyła. Dzwon Odrzański przechowuje Drużyna Odrzańska do dnia 
rozpoczęcia kolejnego spływu.  
 
8. ODZNAKA ODRZAŃSKIEGO SPŁYWU WIOSENNEGO 
8.1. Uhonorowaniem doświadczenia spływowego zdobytego podczas OSW jest Odznaka OSW. 
8.2. Odznakę OSW otrzymuje każdy, kto spłynie trzy główne szlaki OSW tj. Szlaku Kanału Gliwickiego im Kpt. Roberta 
Oszka, Szlaku rzeki Odry im. Konrada Wawelberga oraz Szlaku rzeki Rudy im. Phm. Stanisława Wolnego „Baranka”. 
8.3. Każdy odznaczony Odznaką OSW, po trzykrotnym spłynięciu dowolnych, różnych szlaków OSW otrzymuje 
Odznakę po raz kolejny. 
8.4. Odznaka OSW posiada swój numer. Dla Odznak nadawanych po raz kolejny prowadzi się osobną numerację. 
8.5. Odznakę OSW stanowi stylizowany orzeł piastowski na wpół dzielony z kotwicą, pomalowany w biało-czerwone 
ukośne pasy. Całość dopełnia biały, uproszczony wzór wozu pancernego „Korfanty” będący symbolem walk 
powstańczych. 
8.6. Odznakę na mundurze harcerskim nosi się na prawej piersi. Instruktorzy na koszuli mundurowej noszą Odznakę na 
brązowym pasku skórzanym przypiętym do guzika prawej kieszeni. Na mundurze galowym Odznakę nosi się 
symetrycznie do krzyża harcerskiego. 
8.7. Symbolem nadania Odznaki po raz kolejny są poziome srebrne belki na skórzanym pasku na którym Odznaka jest 
przypięta. Na mundurze harcerskim oraz galowym zdobycia Odznaki po raz kolejny nie odznacza się. 
8.8. Odznaki OSW nie przyznaje się honorowo, ani za udział w spływie nie powiązany z pełnoprawnym spłynięciem 
szlaku. 
8.9. Odznakę OSW przyznaje rozkazem Komodor OSW na wniosek drużynowego. 
8.10. Odznaki OSW wręczane są podczas uroczystego apelu w Mechnicy lub na Górze Św. Anny przez Komodora 
OSW lub Pilota Chorągwi. 
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SKŁAD APTECZKI: 
 
Skład apteczki na załogę do 10 osób, biorącą udział w OSW. Przy większej ilości osób należy zwiększyć 
proporcjonalnie ilość materiałów. 

1. Folia NRC – 1 szt 
2. Opaska dziana min. 10x4 – 3 szt 
3. Opaska elastyczna – 3 szt 
4. Kompres jałowy 7x7 – 3 op 
5. Kompres jałowy 9x9 – 3 op 
6. Kompres jałowy 5x5 – 3 op 
7. Plaster z opatrunkiem – 1 op 
8. Plaster bez opatrunku – 1 szpula 
9. Gaza opatrunkowa 1m2 – 1 szt 
10. Gaza opatrunkowa ½ m2 – 2 szt 
11. Chusta trójkątna – 2 szt 
12. Maseczka do sztucznego oddychania – 1 szt 
13. Rękawiczki jednorazowe – 20 szt 
14.  Nożyczki apteczne – 1 szt 
15. Pęseta – 1 szt 
16. Płyn do dezynfekcji ( Asept/Octanisept) – 1 szt 
17. Panthenol – 1 szt 

Wyżej wymieniony skład apteczki jest minimum i może zostać rozbudowany, według uznania drużyny. Ilości 
obowiązujące w Pkt. 12, 14, 15, 16, 17 nie są uzależnione od ilości osób. 
 
 

     
WYPOSAŻENIE BOSMANKI DRUŻYNY SPŁYWOWEJ: 

 
  1   Żywica 
 2    Utwardzacz Przyspieszacz 
 3    Włókno szklane/ mata 
 4    Aceton 
             5    Pędzel 
 6    Szmata 
 7    Taśma 

9 Śrubokręt 
  9    Nóż 

10  Siekiera 
11 Saperka 
12 Czerpaki 
13 Klar szmaty lub gąbki 

 
Do bosmanek kanadyjek polipropylenowych/teflonów pozycje: 1,2,3,4,5 nie są wymagane. 

 


