Landes-Kanu-Verband Brandenburg e. V.

Oder-Wandermedaille

– Warunki –

Stand: 10.12.16

Odra zaliczana jest do dużych rzek środkowoeuropejskich. Jej całkowita długość aż do
ujścia nad Zalewem Szczecińskim wynosi ok. 860km, z czego 160km składa się z
odcinka między ujściem Nysy Łużyckiej w Ratzdorf a rozwidleniem Odry Zachodniej na
północ od Schwedt, czyli wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Mimo podjętych w ostatnim
stuleciu różnych środków dotyczących regulacji rzeki, udało się zachować jej prawie naturalny charakter. Odra, dzięki licznym lasowym łęgowym w jej biegu po polskiej stronie, niewielkiej liczbie miejscowości na swojej drodze i małemu ruchowi statków, jest bardzo
interesującą rzeką.
Spływy na odcinku wzdłuż granicy (Ratzdorf-Schwedt) nie wymagają żadnych paszportowych
formalności. Łodzie muszą być na zewnątrz podpisane imieniem i nazwiskiem właściciela
oraz imieniem, nazwiskiem i adresem właściciela wewnątrz. Adres można również umieścić
na zewnątrz. Wielkość pisma powinna wynosi 10cm (BinSchStrO § 2.02).
Spływy w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry i po rzece Schlaube muszą być zorganizowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Ogłoszenia o możliwych spływach tego typu są publikowane w programie Niemieckiego Klubu
Wioślarskiego (Deutscher Kanu-Verband / DKV).
Medal jest w kształcie elipsy. Przedstawia on wiosłujących kobietę i mężczyznę. Ponadto
znajduje się na nim herb Branderburgii, napisy „Oder-Wandermedaille“ i „LKV Brandenburg" i
posiada on biało-czerwone motywy.

1.

Warunki
Medal może zdobyć każdy, kto przepłynie dowolny odcinek Odry i będzie posiadał dokument to potwierdzający.
Medal ma 3 różne kategorie za odpowiednią długość przepłyniętego odcinka rzeki:
Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III

brązowy
srebrny
złoty

od 140 km
od 240 km
od 480 km

Pod uwagę przy przyznawaniu medalu bierze się spływy:
•
•
•
•

na całej długości biegu Odry;
na terenie niemieckiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry;
na terenie polskiego Cedyńskiego Parku Krajobrazowego;
na terenie polskiego Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.

Każdy przepłynięty odcinek liczony jest tylko raz.
Odpowiednią trasę trzeba przepłynąć w ciągu tzw. jednego roku kajakowego wg DKV
(od 1.10. poprzedzającego roku do 30.09. bieżącego roku).
Medal można zdobywać dowolną liczbę razy.

2.

Kryteria przyznawania medali
O warunki dotyczące otrzymania medalu oraz formularz aplikacyjny można poprosić
pocztowo pod następującym adresem: Landes-Kanu-Verband Brandenburg e. V. (LKV),
Olympischer Weg 2, 14471 Potsdam. Można też pobrać informacje ze strony
kanu-brandenburg.de/oder-wandermedaille
Wypełnione formularze należy dostarczyć do LKV najpóźniej do dnia 31.10. Do formularza trzeba załączyć kopie stron książeczki spływowej dotyczące spływów, które powinny zostać potwierdzone. Muszą one być podbite i podpisane przez nasz klub kajakowy.
Jeśli ktoś nie prowadzi książeczki spływowej lub dla potwierdzenia swoich dokonań
używa książeczki elektronicznej DKV, może umieścić stemple i podpisy klubu kajakowego bezpośrednio na samym formularzu aplikacyjnym.

3.

Odznaczanie
Gdy ktoś spełni warunki jednej z 3 kategorii, otrzymuje medal do końca danego roku
po dokonaniu opłaty członkowskiej wynoszącej 5 €. Kwotę należy dostarczyć na konto Landes-Kanu-Verband Brandenburg, IBAN: DE51 1605 0000 3502 0015 01,
BIC: WELADED1PMB, środkowobrandenburska kasa oszczędnościowa. Przy przelewie
należy wpisać następujące dane: OWM, kategoria, imię, nazwisko, miejsce lub klub kajakowy.

