REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO
ORGANIZOWEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ-SZELIGI-BUCZKI
& 1.
Celem spływu jest :
1. upowszechnianie kajakarstwa turystycznego i krajoznawstwa wśród najuboższych dzieci jako najlepszej formy
wypoczynku
2. podniesienie świadomości społecznej na temat turystyki społecznej wśród dzieci i młodzieży
3. rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, zainteresowanie aktywnością ruchową
4. Poznawanie historii. Zwiedzanie zabytków architektury i pomników przyrody.
& 2.
1. Organizatorem Spływu jest Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki.
2. Każdy uczestnik Spływu zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestniczenia w Spływie
poprzez złożenie oświadczenia w miejscu określonym przez organizatora.
3. W spływie mogą brać udział osoby z terenów Gminy Ełk.
4. Uczestnictwo w Spływie powinno być potwierdzone przed rozpoczęciem Spływu poprzez czytelne podpisanie
listy uczestników przez uczestnika Spływu lub jeśli jest to osoba niepełnoletnia przez jej prawnego opiekuna.
5. Uczestnicy Spływu zobowiązani są do właściwego przygotowania się do Spływu, szczególnie jeśli chodzi o
właściwy ubiór i kondycje fizyczną.
6. Uczestnicy Spływu biorą udział w Spływie na własną odpowiedzialność, szczególnie mając na uwadze
możliwości własnego organizmu.
7. W czasie Spływu tempo płynięcia reguluje Komandor Spływu uwzględniając tempo najsłabszych uczestników
Spływu.
& 3.
Obowiązkiem uczestnika Spływu jest :
1. Przestrzeganie: Karty Turysty, przepisów bezpieczeństwa , P. – poż i leśnych oraz obowiązujących na
zwiedzanym terenie regulaminów (np. rezerwatów i parków narodowych).
2. Posiadanie przy sobie:
a) dowodu osobistego
b) legitymacji szkolnej w przypadku osób niepełnoletnich
3. Pomaganie innym oraz samemu w utrzymaniu ładu i porządku w miejscu pobytu
4. Noszenie odpowiedniego do warunków atmosferycznych, stroju uczestnika Spływu (kryte ubrania, kurtka
przeciwdeszczowa, obuwie sportowe ).
5. Bezwarunkowe płynięcie podczas całego Spływu w kamizelce ratunkowej.
6. Poruszanie się w grupie zorganizowanej pod opieką organizatora (Komandora Spływu).
7. Stosowanie się do zaleceń i uwag organizatora ( Komandora Spływu).
8. Uczestnik spływu zobowiązany jest nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania.
9. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia
pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
10. Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
& 4.
Postanowienia końcowe:
1. Udział w projekcie jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania
trasy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania spływu.
4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi zorganizowanie spływu kajakowego.
6. Uczestnik spływu wpisując się na listę osób biorących udział w spływie akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.

7. Wszyscy uczestnicy biorący udział w spływie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
9. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.
10. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez organizatorów lub ratowników
wykluczona z dalszego uczestnictwa w projekcie.
12. Organizator, ze względów bezpieczeństwa uczestników, ma prawo odwołać poszczególne etapy spływu,
zmienić je bądź skrócić ze względu na warunki pogodowe.

13. Podczas trwania spływu panuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu palenia papierosów lub
zażywania jakichkolwiek innych środków odurzających.
14. Regulamin opracowano w oparciu o regulamin kajakowych spływów turystycznych PZK.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnika wypoczynku, która znajduje się w szkole
do której uczęszcza oraz jest dostępna do pobrania na www.facebook.com/splywajzkultura
Daty rozpoczęcia turnusów spływów kajakowych:
I Turnus – 21.07.2014 (poniedziałek) rzeka Krutynia
II Turnus – 28.07.2014 (poniedziałek) rzeka Czarna Hańcza
III Turnus – 03.08.2014 (niedziela) rzeka Krutynia
IV Turnus – 11.08.2014 (poniedziałek) rzeka Krutynia
Organizatorzy:
Marcin Dawidowski – 602 423 775
Robert Kuczyński – 509 258 169

