Spływ kajakowy – Sprzątanie Świata
19 kwietnia 2015 r.
Regulamin
Cel imprezy:
Promocja i rozwój turystyki kajakowej w województwie lubuskim, popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz
promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Oczyszczenie fragmentu rzeki Postomi z odpadów.
Organizator:
Kostrzyński Klub Sportów Wodnych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kostrzynie
nad Odrą oraz Biurem Turystyki Przyrodniczej Dudek.
Spływ kajakowy jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Kostrzyna nad Odrą.
Kontakt: e-mail: klub@kksw.org; tel. 503 980 587; www.kksw.org
Miejsce i termin:
Biuro imprezy mieści się na przystani miejskiej MOSiR w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sikorskiego 1. Impreza
odbędzie się na rzece Postomi na odcinku: Lemierzyce – Słońsk. Impreza odbędzie się w dniu 19 kwietnia
2015 r. (niedziela), miejsce zbiórki: Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek w Słońsku o godz. 9:00.
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Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Udział w imprezie może wziąć każdy – bez względu na wiek, płeć, umiejętności i doświadczenie
kajakarskie.
Wszyscy uczestnicy muszą podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w
imprezie.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia przez nich pisemnego oświadczenia o znajomości
warunków udziału w imprezie i zapoznania się z regulaminem (dla osób poniżej 18 lat oświadczenia
podpisują rodzice lub prawni opiekunowie).
Uczestnicy podczas spływu, obowiązkowo mają prawidłowo nałożone kamizelki asekuracyjne.
Uczestnicy mogą wziąć udział w imprezie na własnym sprzęcie.
Dla uczestników nie posiadających własnego sprzętu Organizator zapewnia kajaki, kamizelki i wiosła,
jednak ilość ich jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W każdym zespole (kajaku) przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat.
Młodzież w wieku 16-18 lat może brać udział w imprezie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych. Dzieci poniżej 16 lat mogą brać udział w imprezie jedynie będąc pod stałą opieką rodziców
lub opiekunów prawnych lub osób przez nich wskazanych i obecnych w tym czasie na imprezie (także
podczas spływu).
W czasie trwania spływu wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
alkoholu.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest prawidłowa rejestracja uczestników na podstawie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego. zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo pod adresem:
klub@kksw.org lub dostarczone osobiście do biura zawodów na przystani miejskiej MOSiR w
Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sikorskiego 1.
Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 10 kwietnia 2015 r.
Po zakończeniu spływu kajakowego odbędzie się część biesiadna, w której wezmą udział wszyscy
uczestnicy oraz organizatorzy. Organizator zapewnia miejsce na ognisko oraz poczęstunek.
Organizator zapewnia rękawice z tworzywa sztucznego oraz worki na odpady.

