
REGULAMIN 

SPŁYWU KAJAKOWEGO ORGANIZOWANEGO W DNIU 13.05.2017

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
REGULAMINIE – rozumie się  regulamin spływu kajakowego organizowanego w dniu
13.05.2017
ORGANIZATORZE – rozumie się Lokalną Organizację Turystyczną „Moc Ponidzia”, Al.
Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój.

WSPÓŁORGANIZATORZE – rozumie się Gminę Nowy Korczyn 

SPŁYWIE – rozumie się spływ kajakowy organizowany w dniu 13.05.2017 przez Lokalną
Organizację Turystyczną „Moc Ponidzia”, na trasie Wiślica – Nowy Korczyn (trasa ok. 25
km rzeką Nidą: Wiślica – Szczytniki – Czarkowy – Żukowice – Stary Korczyn – Nowy
Korczyn).

UCZESTNIKU  – rozumie się każdą osobę bezpośrednio biorącą udział w spływie, która
przed  jego  rozpoczęciem  zapoznała  się  z  treścią  regulaminu  oraz  dostarczyła  do
organizatora wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. 

KARCIE ZGŁOSZENIA – rozumie się dokument, stanowiący integralną część niniejszego
regulaminu  (załącznik  nr  1),  którego  wypełnienie  i  dostarczenie  jest  warunkiem  oraz
podstawą do uczestnictwa w spływie. 

§2
CELE SPŁYWU: 

1. Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych powiatu buskiego.
2. Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Rozpowszechnianie kajakarstwa turystycznego.
4. Nabycie potrzeby uczestnictwa w spływach kajakowych – promocja spływów.
5. Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej uczestników.
6. Kształtowanie postaw współdziałania na zasadach fair – play.
7. Edukacja krajoznawczo – turystyczna.
8. Integracja społeczna mieszkańców powiatu buskiego.
9. Promocja powiatu buskiego, w tym sportów wodnych.
10. Budowanie atrakcji turystycznej dla mieszkańców ościennych gmin w powiecie buskim.



§3
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

1. Transport  z parkingu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju do
miejsca rozpoczęcia spływu.

2. Transport  z  miejsca zakończenia spływu (po zakończeniu ogniska)  na parking Buskiego
Samorządowego Centrum Kultury.

3. Zabezpieczenie medyczne spływu.

4. Kajaki, wiosła oraz kamizelki ratunkowe.

5. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

§4
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W

TRAKCIE TRWANIA SPŁYWU:

1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w spływie jest:

a) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu,

b) dostarczenie  do  organizatora  poprawnie  wypełnionej  karty  zgłoszenia  przed
rozpoczęciem spływu,

c) podporządkowanie się decyzjom organizatora

2. Prawo do udziału w spływie mają osoby:

a) których stan zdrowia pozwala na udział  w tego typu imprezach sportowych i  jest  to
poświadczone własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia

b) niepełnoletnie,  jedynie  pod  opieką  osoby  dorosłej,  biorącej  na  siebie  całkowitą
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania spływu.

3. Uczestnicy spływu są zobowiązani:

a) do przestrzegania przepisów prawa wodnego,

b) do przestrzegania przepisów ochrony przyrody,

c) do uczestnictwa w spływie w zapiętej kamizelce ratunkowej,

d) do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej innym uczestnikom spływu w razie
takiej konieczności, nie narażając przy tym swojego życia i zdrowia,

e) do sprawdzenia stanu technicznego udostępnionego sprzętu przed rozpoczęciem spływu

f) do posiadania okularów chroniących oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami
drzew, ubrania dostosowanego do aktualnej pogody i aury, wodoszczelnie zapakowaną
odzież na zmianę oraz buty dostosowane do wejścia do wody

g) do zabezpieczenia przed zamoczeniem i utonięciem cennych przedmiotów, takich jak
dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne, biżuteria itp. - za wszelkie rzeczy
osobiste odpowiada uczestnik.



h) do poniesienia wszelkich kosztów wyrządzonych przez siebie szkód oraz utraconego lub
zniszczonego sprzętu pływającego 

4. W trakcie trwania spływu zabrania się:

a) spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,

b) płynięcia na wierzchu kajaka,

c) wyprzedzania kajaka otwierającego spływ,

d) pozostawania za kajakiem zamykającym spływ,

e) kąpieli,

5. Na  trasie  spływu  mogą  występować  różnego  rodzaju  przeszkody  i  może  zachodzić
konieczność przenoszenia kajaka.

6. Organizator nie pobiera opłat od uczestników spływu.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator  ma  prawo  wyłączenia  z  uczestnictwa  osób,  które  nie  podporządkują  się
niniejszemu regulaminowi.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia
i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody w rzece lub
złych warunków pogodowych.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  regulaminu,  o  czym  uczestnicy  zostaną
powiadomieni.


