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REGULAMIN IMPREZY KAJAKOWEJ
„PARADA KAJAKOWA I PIKNIK W KOŚMINIE NAD WIEPRZEM”
10. WRZEŚNIA 2017 r. (niedziela)
1.

Organizator

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścien”, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 81 50
16 140; E-MAIL: lgd@zielonypierscien.eu
Partnerzy:
- Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie”: www.kempingzielonadolina.pl
- Wypożyczalnia kajaków i kanu „Ka-jak-Kamil” www.kajakkamil.pl
- Centrum Edukacji i Wypoczynku „Dziki Raj”: www.dzikiraj.com.pl
- „NAKANU” – Agata Łysiak: www.nakanu.pl
Patronat medialny:
 Radio Lublin www.radio.lublin.pl
 Radio Puławy24: www.pulawy24.pl
2.

„Parada kajakowa i piknik w Kośminie nad Wieprzem” jest imprezą o charakterze
rekreacyjno – turystycznym. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby pragnące aktywnie
spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania niniejszego
regulaminu potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Impreza obejmuje:
- spływ kajakowy na rzece Wieprz na dystansie 10 km (Białki Dolne – Kośmin),
- regaty kajakowe na rzece Wieprz dla chętnych (po spływie) na dystansie 1,2 km (pod prąd i
z nurtem rzeki, odcinek od znaku informacyjnego „Kośmin” przy przystani kajakowej do
mostu na Wieprzu w Kośminie),
- gry i zabawy oraz piknik z ogniskiem w Kośminie.
W czasie spływu kajakowego Uczestnicy poruszają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
ustalonymi przez Organizatora poniżej w niniejszym regulaminie.

3.

Cel imprezy:
(a) promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego pradoliny Wieprza;
(b) popularyzacja turystyki kajakowej na rzece Wieprz;

4.

W imprezie udział mogą wziąć:
 osoby pełnoletnie, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na
stopień umiejętności pływania,



osoby niepełnoletnie od lat 7 wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie
całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź
opiekuna prawnego ,

zwane dalej „Uczestnikami”.
5.

Zasady bezpieczeństwa i organizacyjne związane ze spływem:
- uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego i ochrony
przyrody,
- uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce,
- obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w
miarę swoich możliwości,
- uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego,
- w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających,
- zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz
pozostawania za zamykającym spływ,
- na spływie obowiązuje zakaz kąpieli,
- każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku
związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej
trasy,
- cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być
zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem,
- uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników,
- Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu,
- uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego
oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody,
- komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się
regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat,
- Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny
rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody
lub złych warunków pogodowych,
- koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu,
- uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze
spływu,
- uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i
ratowników,
- zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za
instruktorem zamykającym spływ,
- w przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według
poleceń kierownictwa spływu,
- zabrania się zanieczyszczania trasy spływu,
- w przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę,
skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi,
- o uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń,
- uczestnicy winni być we własnym zakresie indywidualnie ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Organizacja spływu:

- godz. 10.15 – 10.50 – zbiórka i rejestracja uczestników spływu (I grupa licząca 50 osób) przy
dworku Kossaków w Kośminie (tutaj można nieodpłatnie pozostawić samochód na czas
imprezy),
- godz. 10.50 – 11.00 - odprawa i zapoznanie uczestników (I grupa) z przebiegiem trasy
spływu i zasadami bezpieczeństwa,
- 11.00 – 12.00 – przewóz kajaków i uczestników spływu (I grupa) do Białek Dolnych na start
spływu,
- 11.15 – 11.50 - zbiórka i rejestracja uczestników spływu (II grupa licząca kolejne 50 osób)
przy dworku Kossaków w Kośminie (tutaj można nieodpłatnie pozostawić samochód na czas
imprezy),
- 11.50 – 12.00 - odprawa i zapoznanie uczestników (II grupa) z przebiegiem trasy spływu i
zasadami bezpieczeństwa,
- 12.00 – 14.20 – spływ (I grupa) na odcinku Białki Dolne – Kośmin (przystań kajakowa),
- 12.00 – 13.00 – przewóz kajaków i uczestników spływu (II grupa) do Białek Dolnych na start
spływu,
- 13.00 – 15.20 – spływ (II grupa) na odcinku Białki Dolne – Kośmin (przystań kajakowa),
- 14.20 – rozpoczęcie pikniku (ognisko, kiełbaski), gry i zabawy, stoiska prezentujące ofertę
turystyki aktywnej pradoliny Wieprza,
- 15.45 – 17.30 – dla chętnych regaty kajakowe
- 18.00 – zakończenie imprezy.
6.

Organizator ogranicza liczbę Uczestników spływu do 200 osób (maksymalnie 100 kajaków).

7.

Udział w spływie kajakowym jest odpłatny i wynosi 20 zł od osoby. W ramach tej kwoty
zapewnia się uczestnikowi wypożyczenia kajaka dwuosobowego, transport uczestnika i
kajaka na start spływu do Białek Dolnych. Tę odpłatność należy wnieść przelewem na konto
Fundacji „Przyroda – Tradycja – Ludzie” nr: 85 8733 0009 0020 6330 2000 0020 lub gotówką
w dniu rejestracji uczestników.

8.

Organizator zapewnia uczestnikom spływu kajakowego bezpłatny poczęstunek podczas
pikniku w Kośminie (ognisko, kiełbaski, chleb, herbata, kawa) oraz dla chętnych udział w
regatach kajakowych.

9.

Zgłoszenia do udziału w spływie kajakowym należy dokonać najpóźniej do dnia 7 września
2017 r. do godziny 12.00 poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail:
lgd@zielonypierscien.eu z podaniem imienia i nazwiska, wieku, telefonu kontaktowego i
adresu e-mailowego uczestnika. W terminie do 8 września br. Organizator powiadomi emailem uczestnika o zakwalifikowaniu w imprezie i wskaże, w której grupie (I lub II)
uczestnik weźmie udział w spływie.

10. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest okazanie dokumentu tożsamości oraz ewentualnie
deklaracji rodziców osoby niepełnoletniej w miejscu rejestracji przed spływem w dniu
10.09.2017 r. oraz podpisanie listy obecności.
11. Uczestnik imprezy podpisując listę obecności akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i
wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku w
bazie danych Organizatora (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm).

12. Wszyscy Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z
przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
Organizatora.
13. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Imprezy.
15. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest
dostępny na stronie internetowej www.zielonypierscien.eu
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez Uczestników.
17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od
jego przestrzegania.
Patronat medialny:

