
    

 

Regulamin spływu kajakowego 

„100 kajaków na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorami spływu pod nazwą „100 kajaków na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, zwanego dalej Spływem, są  

operatorzy i firmy kajakowe: DZIKI RAJ, NAKANU, KAJAKKAMIL, KEMPING „Zielona Dolina”, Fundacja „Przyroda-Tradycja-

Ludzie”, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz Gospodarstwo Agroturystyczne – Krzysztof Wawerek. Pełne dane 
teleadresowe organizatorów znajdują się na stronach: www.dzikiraj.com.pl, www.nakanu.pl, www.kajakkamil, 
www.kempingzielonadolina.pl, www.agroturystykawawerek.wixsite.com/home, www.zielonypierscien.eu  

I. CEL SPŁYWU 

1. Promowanie zdrowego trybu życia oraz kultywowanie wśród uczestników postaw patriotycznych. 

2. Promocja aktywności fizycznej. 

3. Promocja turystyki kajakowej oraz popularyzowanie kultury regionu poprzez promocję walorów krajoznawczych i 
przyrodniczych rzeki Wieprz. 

II. TERMIN I MIEJSCE SPŁYWU 

1. Spływ odbędzie się w dniu 09 września (niedziela) 2018 roku na trasie: rozpoczęcie spływu w miejscowości Kośmin 

7 przy Kempingu „Zielona Dolina” (strefa startu), zakończenie spływu w miejscowość Dęblin-Masów (strefa 

zakończenia spływu) na prawym brzegu rzeki Wieprz. 

2. W imprezie mogą wziąć udział: osoby pełnoletnie, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na 

stopień umiejętności pływania oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną 

odpowiedzialność,  zwani dalej „Uczestnikami”.  

3. Start spływu: 

 cały spływ podzielony jest na III tury: transport I (33 kajaki) o godz. 9.00, transport II (33 kajaki) o godz. 10.00, 

transport III (34 kajaki) o godz. 11.00; 

 zbiórka wszystkich uczestników przed Urzędem Miasta w Dęblinie (ul. Rynek 12); 

 jeden zespół stanowią 2 osoby dorosłe lub jedna dorosła i jedna nieletnia za zgodą pisemną rodzica/opiekuna;   

 Uczestnicy spływu w wyznaczonej strefie zbiórki powinny zgłosić się najpóźniej 15 minut przed planowanym czasem 

odjazdu autokaru, brak punktualnego zgłoszenia Uczestnika może grozić wykluczeniem go ze Spływu. 

3. Długość trasy spływu: 18 km. 

4. Szczegółowa trasa spływu dostępna na stronach internetowych Organizatorów spływu. 

5. Organizatorzy w ramach opłaty zapewniają uczestnikom spływu wypożyczenie kajaków, transport uczestników na trasie: 
Dęblin-Kośmin oraz poczęstunek podczas ogniska w Masowie (ognisko, kiełbaska, pieczywo).  

   

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE ZE SPŁYWEM  

1. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem 

w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy. 

2. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.  

3. Uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów 

prawa wodnego i ochrony przyrody. 

4. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości w 

razie potrzeby.  

5. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego. 

6. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.  

7. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli,  

8. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem 

i utonięciem,  

9. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu,  

10. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez 

siebie szkody,  

11. Organizatorzy spływu mają prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez 

prawa zwrotu poniesionych kosztów,  

12. Organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu 

spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych,  

13. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i ratowników, 

14. Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za instruktorem zamykającym spływ,  

15. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według poleceń kierownictwa spływu, 

16. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu,  
17. Uczestnicy winni być we własnym zakresie indywidualnie ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
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IV. ORGANIZACJA, UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. Organizacja spływu:  

 - godz. 9.00 – 11.00 – zbiórka pod Urzędem Miasta w Dęblinie, transport Uczestników, rejestracja uczestników spływu, 

odprawa i zapoznanie uczestników z przebiegiem trasy spływu i zasadami bezpieczeństwa przy dworku Kossaków w Kośminie. 
Istnieje możliwość samodzielnego dotarcia na start spływu i pozostawienia nieodpłatnego samochodów na starcie spływu); 

- godz. 9.45 – 11.45 – wodowanie kajaków i rozpoczęcie spływów w III turach; 

- godz. 10.00 – 13.30 – spływ; 

- 13.30 – 16.30 – ognisko na Masowie połączone z pieczeniem kiełbasek. 

Warunkiem uczestnictwa w Spływie jest przesłanie danych zawierających: imiona i nazwiska Uczestników oraz wiek osoby 
niepełnoletniej na adres sto.kajakow@op.pl (Załącznik 1). 

2. Udział w Spływie mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. prześlą dane Uczestników i dokonają 

Opłaty Startowej. Przesłanie danych i dokonanie Opłaty Startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Zespół (obsadę kajak) stanowić mogą wyłącznie osoby pełnoletnie lub jedna osoba pełnoletnia i jedna nieletnia. 

4. Zgłoszenia zostaną zawieszone 5 września 2018 roku o godz. 24.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie 

w Biurze Spływu w dniu 09 września pod warunkiem dostępności miejsc. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników 

wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania wizerunku oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z 

uczestnictwem w spływie na potrzeby rejestracyjne, reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie 
lub transmisjach radiowo-telewizyjnych. 

6. W spływie obowiązuje limit 100 zespołów (200 Uczestników), przy czym o zakwalifikowaniu decyduje kolejność 

dokonywania Opłat Startowych. W momencie wyczerpania wskazanego wyżej limitu miejsc stosowna informacja zostanie 

zamieszczona na stronach Organizatorów. Opłaty Startowe zaksięgowane przez Organizatora po wyczerpaniu powyższego 

limitu zostaną zwrócone wpłacającym w ciągu 7 dniu od zakończenia Spływu. Wpłacającym, którzy otrzymają zwrot Opłat 
Startowych w opisywanym trybie, nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia względem Organizatora. 

7. Wszyscy Uczestnicy startujący w Spływie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Spływu, z uwzględnieniem regulacji 
zawartych w pkt II.2 niniejszego Regulaminu. Biuro będzie czynne 09 września w godzinach 09.30 – 11.30.  

8. Adres Biura Spływu: Kośmin 7. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spływu lub jego przerwania w związku z niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. 

10. Pytania związane ze spływem proszę kierować na adres: sto.kajakow@op.pl lub dzwonić na nr tel.: 503-914-958 

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1. Organizator wprowadza dla wszystkich Uczestników konkurs na oryginalny strój, rekwizyt lub inny symbol upamiętniający 

rocznicę odzyskania niepodległości. Wyłonieni zwycięscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe puchary, pod warunkiem 
ukończenia spływu zgodnie z treścią Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych.  

3. Na zakończenie spływu każdy uczestnik otrzymuje „zestaw grillowy”: kiełbaska, pieczywo, ketchup.  

 

VI. OPŁATY 

1. Każdy uczestnik Spływu ponosi koszty Opłaty Startowej. 

Opłata Startowa wynosi: 30 zł za jednego uczestnika (płatność przelewem). 

W przypadku wniesienia Opłaty Startowej w niewystarczającej wysokości Uczestnik  jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do 
wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z regulaminem, co stanowi warunek dopuszczenia do Spływu. 

2. Wpłat należy dokonać na numer konta  

32 1020 3219 0000 9502 0024 2792 

(w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwiska uczestników spływu)   

3 Potwierdzeniem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się uczestnika na liście startowej na stronie dzikiraj.com.pl w dniu 7 

września 2018 roku. 

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub 
banku. 

5. Opłata raz uiszczona, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w pkt IV.6, nie podlega zwrotowi.  
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zabrania się wnoszenia na trasę spływu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik 

zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Spływie, w 
szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Depozyty ubraniowe Uczestnicy organizują we własnym zakresie. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

3. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Spływu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu 

Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu 
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do 

wiadomości, że udział w Spływie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego 

Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i 

stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w spływie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Spływie 

wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań 

do udziału w Spływie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu 

należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizatorzy będą informował swoich stronach internetowych  

8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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