
 

BEZPIECZEŃSTWO NA DRAWIE 

Drawieński Park Narodowy jest miejscem corocznie skupiającym rzesze turystów, wśród których najliczniejszą 

grupę stanowią kajakarze. Dzieje się tak między innymi dlatego, że urokliwość płynącej przez Park Drawy, 

zachwyca nawet najbardziej wymagających koneserów piękna przyrody. 

Zmieniający sie charakter rzeki z wolno płynącej i pozbawionej przeszkód, w bystro płynąca, usłaną licznymi, 

powalonymi drzewami, niekiedy przypominającą rzekę górską - daje wiele wrażeń amatorom spływów 

kajakowych. 

Należy jednak pamiętać, że brak rozwagi, spożycie alkoholu oraz nieodpowiednie dopasowanie umiejętności do 

warunków panujących na Drawie sprzyjają niebezpieczeństwu dla kajakarzy. 

Przed spływem tą piękną i malowniczą rzeką konieczne jest zapoznanie się z zasadami udostępnienia DPN do 

turystyki i oznaczeniami, które towarzyszą turyście podczas korzystania ze szlaku wodnego rzeki Drawy. 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z walorów rzeki Drawy w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego. 

 

1. Korzystając z walorów rzeki Drawy odpowiadasz za następstwa własnych zachowań, a w szczególności 

za niestosowanie się do obowiązujących regulaminów i oznakowań. 

2. Dostosuj swoje plany aktywności do umiejętności i warunków pogodowych.  

3. Dokładnie zapoznaj się z całą trasą spływu, przeszkodami, progami, zwałami drzew. 

4. Nie wsiadaj do kajaka po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Nie spożywaj alkoholu podczas 

spływu. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu równowagi i orientacji. 

5. Użytkuj sprzęt tylko sprawny technicznie, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. Korzystając ze sprzętu pływającego, zawsze zakładaj kamizelkę asekuracyjna, jeśli nie potrafisz pływać 

- obowiązkowo ratunkową! 

7. Podczas spływu kajakowego nie krzycz, nie hałasuj, nie śmieć! 

8. Dzieci mogą przebywać na obszarach wodnych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

9. Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą, natychmiast wezwij pomoc. Nie wszczynaj 

fałszywych alarmów. 

 

Informacja turystyczna: 

Punkt Informacji Turystycznej – Przystań Wodna w Drawnie 

 e-mail: przystan@dpn.pl, tel. 95 768 2395 

Punkt Informacyjny Drawieńskiego Parku Narodowego w Głusku 

e-mail: pit_glusko@dpn.pl, tel. 95 761 3820 



 
 

 

Numery alarmowe: 

Straż Pożarna – 998,  

Policja – 997,  

Pogotowie Ratunkowe – 999 

Numer alarmowy (z tel. kom.) - 112 

 

 

Znaki ostrzegawcze występujące wzdłuż rzeki Drawy w granicach DPN. 

 

 
 

zakaz kąpieli 
 

nakaz zakładania kamizelek ratunkowych 

 

 
nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi kamieniste dno 

  
wiry pale 

  
nagły uskok wodorosty 

 

 

 



 
 

Odległości pomiędzy miejscami udostępnionymi w granicach DPN 

Długość Drawy w granicach Parku wynosi 41 km. 

 Drawno (wypływ z jeziora Dubie) –  Przystań Wodna „Drawnik” – 1 km 

 Przystań Wodna Drawnik – Miejsce postoju dla kajakarzy „Most Barnimie” – 4,6 km 

 Miejsce postoju dla kajakarzy „Most Barnimie – Miejsce biwakowania „Barnimie” – 3,5 km 

 Miejsce biwakowania „Barnimie” – Miejsce postoju dla kajakarzy „Kładka Konotop” – 4,4 km 

 Miejsce postoju dla kajakarzy „Kładka Konotop” – Miejsce odbioru kajaków „Most Zatom” – 4,4 km 

 Miejsce odbioru kajaków „Most Zatom” – Miejsce biwakowania „ Bogdanka” – 0,4 km 

 Miejsce biwakowania „ Bogdanka” – Miejsce biwakowania „Sitnica” – 7,9 km 

 Miejsce biwakowania „Sitnica” – Miejsce biwakowania „Pstrąg” – 5,9 km 

 Miejsce biwakowania „Pstrąg” – Most niskowodny w Głusku – 3,3 km 

 Most niskowodny w Głusku – Miejsce biwakowania „Kamienna” – 2,5 km 

  Miejsce biwakowania „Kamienna” – ujście rzeki Płocicznej (granica DPN) – 3,2 km 

 

 



 
 

Martwe powalone drzewa w korzycie rzeki Drawy, które mogą powodować utrudnienia.  

 

 



 
 

 


