
 

 

  

                                                         
 

  

 

                                                                                                        

REGULAMIN SPŁYWU  KAJAKOWEGO PO WARCIE w dniu 9.06.2018 r. 

Oświadczam , że biorąc udział w ww. imprezie organizowanej przez Urząd Miejski w Pyzdrach, biorę pełną 

odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i zachowanie na wodzie,  oraz w trakcie trwania imprezy. Informuję 
również , że będę się stosował /a do zaleceń organizatorów. Po zapoznaniu się z regulaminem spływu i odbyciu 
instruktażu służb ratowniczych , składając swój podpis na liście uczestników oświadczam , że biorę udział w 
imprezie dobrowolnie i jestem świadom/a zagrożeń związanych z uprawianiem  turystyki wodnej. W razie 
wypadku nie będę wnosił/a żadnych roszczeń do organizatorów imprezy. 

 

Kierownikiem imprezy tel. 728 356 898,   
 
                                     Zabezpieczenie imprezy zgodne z  Dz. U. Nr 57 poz. 358.  
 
Osoby, które nie zapoznały się z regulaminem i nie uczestniczyły w instruktażu, nie wpisały się na listę 
uczestników, nie wykonują poleceń organizatorów nie są uczestnikami  spływu.  
            
 Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz 

podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.  
 Przestrzegamy przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (DZ.U. Nr 212 poz.2072, do 

zapoznania się u kierownika imprezy).       
 Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać   sprzęt pływający w stanie pozwalającym na bezpieczne 

używanie go na wodzie. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać i używać sprawne kamizelki 
asekuracyjne 

 Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie  
 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą 

odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. 
 Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty 

turysty.  
 Wszyscy 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 umie pływać, ta umiejętność oraz stan mojego zdrowia pozwalają 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.  
 Organizator 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.  

 O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.  
 Sprzęt pływający wodujemy i cumujemy w wyznaczonym przez organizatorów miejscu. 
 Na wodzie poruszamy się w grupie, a odłączanie się od grupy jest dopuszczalne tylko za zgodą 

organizatorów. 
 Wszyscy dbają o bezpieczeństwo swoje i innych. 
 W razie zagrożenia należy natychmiast wszcząć alarm wszystkimi możliwymi sposobami /krzyk , gwizdy, 

machanie rękoma , wiosłami itp./. 
 Łódź motorowa ………..…………………………………… posiada środki ratunkowe i pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Tel. …………………………………….. 
 Uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania                            

 

…………………………………………………… 

                                                                                                                                          (data/podpisy) 

  

 

 


