REGULAMIN „LETNIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO”
CEL SPŁYWU
1. Rozszerzenie oferty aktywności integracji społecznej mieszkańców miasta i gminy Piotrków
Kujawski oraz gmin ościennych.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej.
3. Aktywne spędzanie przez mieszkańców miasta i gminy Piotrków Kujawski oraz gmin
ościennych czasu wolnego, zapoznanie z atrakcyjnymi turystycznie miejscami,
4. Promocja walorów przyrodniczych, czytelnictwa oraz sportu i rekreacji.
ORGANIZATOR
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim, ul. Rynek 20, 88-230 Piotrków Kujawski.
TERMIN I MIEJSCE SPŁYWU
–
–
–
–
–
–

Termin: 25 – 26 lipca 2020 r.
Rozpoczęcie spływu: 25.07.2020 r. godz. 9.30 – Mielnica Duża (plaża przy miejscowym
Gminnym Ośrodku Kultury)
Zakończenie spływu: 25.07.2020 r. godz. 16.00 – Ślesin (Ośrodek Wypoczynkowy
Gwarek)
Trasa spływu obejmuje przeprawę przez śluzy w Koszewie i Gawronach
Rejs statkiem Pawełek po jeziorze Ślesińskim i Mikorzyńskim: 26.07.2020 r. godz. 11.00
Długość trasy: 14,5 km
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Spływ Kajakowy jest imprezą turystyczno-krajoznawczą skierowaną do miłośników
aktywnego wypoczynku, osób chcących poznać ciekawe turystycznie i rekreacyjnie miejsca
na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski, Gminy Skulsk oraz Gminy Ślesin..
2. Uczestnikiem spływu kajakowego może zostać każda osoba zamieszkująca na obszarze
miasta i gminy Piotrków Kujawski oraz gmin ościennych, której stan zdrowia pozwala na
udział.
3. Udział w spływie jest odpłatny. Koszt na jedna osobę wynosi 20 zł. Opłata obejmuje
wynajem kajaków, wyżywienie oraz nocleg.
4. W spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.
5. Osoby mające ukończone 16 lat a nie będące pełnoletnimi mogą brać udział w spływie o ile
posiadają pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna, kuratora) na
udział w spływie na własną odpowiedzialność lub być pod jego opieką.
6. Osobowy poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w spływie jedynie pod opieką
przedstawiciela ustawowego ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.
Opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka i płynie z
nim w kajaku
7. W spływie może uczestniczyć każdy chętny, który dokona zgłoszenia i uiści opłatę, jednak
nie więcej niż 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka Kultury w
Piotrkowie Kujawskim, ul. Targowa 2. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność
zgłoszeń.
8. Uczestnicy spływu zobligowani są do obowiązkowego podporządkowania się
organizatorowi spływu.
9. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest przekazanie do Organizatora

wypełnionej karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do 23.07.2020 r.
10. Przy zapisie należy podać niezbędne dane (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr
telefonu).
11. W dniu spływu, w miejscu zbiórki, na terenie plaży przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Mielnicy Dużej, prowadzona będzie rejestracja uczestników.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19
1. Każda z osób uczestnicząca w spływie kajakowym jest osobiście odpowiedzialna za
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się
koronawirusa przez:
1) rezygnację z uczestnictwa w spływie w przypadku pojawienia się symptomów choroby zakaźnej;
2) częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) zabezpieczonymi u organizatora
spływu,
3) przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu – co najmniej 2
m);
4) ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);
5) wyrażenie zgody na poddawanie się pomiarom temperatury przed rozpoczęciem spływu
(dopuszczalna temperatura to 37 stopni C; osoby z temp. powyżej 37 stopni C nie biorą udziału w
spływie)
6) dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych uczestników zaleca się zastosowanie
środków ochrony osobistej, w tym zakrywanie ust i nosa
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SPŁYWU
1. Warunkiem uczestnictw w spływie jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu oraz
podporządkowanie się decyzjom organizatora spływu.
2. Uczestnicy spływu kajakowego będą płynąć w kajakach dwuosobowych. Na czas trwania
spływu każdy otrzyma: wiosło, worek wodoszczelny jeden na kajak oraz kamizelkę
asekuracyjną lub ratunkową dla dziecka
3. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej
kamizelce ratunkowej.
4. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
5. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz
pozostawania za zamykającym spływ.
6. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
7. Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej
wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po wodach śródlądowych.
8. Dojazd od miejsca startu i wyjazd z miejsca zakończenia spływu odbywa się na własną
odpowiedzialność i we własnym zakresie.
9. Na uczestniku ciąży obowiązek dbania o powierzony mu sprzęt oraz odpowiedzialność za
ewentualne szkody wyrządzone z jego winy.
10. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie trwania spływu.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 35 ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z
2020 r. poz. 350), prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiekt pływającego,
niebędącego pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub
podobnie działającego środka stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W przypadku
prowadzenia przez Uczestnika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego niebędącego

pojazdem mechanicznym, Organizator może zażądać opuszczenia obszaru wodnego przez
tego Uczestnika.
12. Po zakończeniu imprezy każdy Uczestnik ma obowiązek czekać na odbiór sprzętu
pływającego przez Organizatora w miejscu zakończenia spływu w celu zdania całego
pobranego osprzętu.
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia wyznaczenie trasy i poprowadzenie uczestników spływu wyznaczoną
trasą.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dojazd uczestników do miejsca startu oraz
powrót z miejsca zakończenia spływu do domów.
3. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po spływie kajakowym. Organizator
zapewni grupowe ubezpieczenie NNW dla uczestników spływu. Organizator nie zapewnia
ubezpieczenia OC uczestnikom spływu, zatem nie bierze żadnej odpowiedzialności za
ewentualne szkody osób trzecich powstałe na skutek działań uczestników spływu.
4. Organizator zastrzega sobie udział maksymalnie 20 osób w spływie.
5. Organizator zapewni nocleg oraz posiłki uczestnikom spływu.
6. W miejscu rejestracji uczestnik spływu otrzymuje ekwipunek kajakarza, który zawiera:
pelerynę przeciwdeszczową, 1,5l wody mineralnej, baton energetyczny oraz zestaw
gadżetów od organizatorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w spływie kajakowym wyrażają zgodę na publikacje ich
wizerunków w relacjach z przebiegu spływu.
2. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami spływu mogą być wykorzystywane
przez organizatora.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
4. Nieprzestrzeganie regulaminu spływu przez samowolną zmianę trasy powoduję
wykluczenie ze spływu.
5. Udział w spływie jest dobrowolny, każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
6. Decyzja o odwołaniu spływu jest uwarunkowana czynnikami atmosferycznymi. Ostateczna
decyzja o odwołaniu spływu może zapaść nawet w dniu spływu, o czym koordynator
spływu niezwłocznie informuje telefonicznie uczestników oraz poda nowy termin spływu.
7. Każdy uczestnik imprezy wypełniając i podpisując listę, kartę zgłoszeniową akceptuje
warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych z bazach danych organizatora spływu zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz wyraża zgodę na
przekazanie terenowej jednostce Sanitarno-Epidemiologicznej danych osobowych w
przypadku zarażenia COVID-19.
Załączniki
1. Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej
2. Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej

