Wyprawa kajakowa rzeką Obrą
13 – 15 sierpnia 2016 r.
Regulamin
Cel imprezy:
Promocja i rozwój turystyki kajakowej, popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz propagowanie zdrowego trybu
życia. Promowanie regionalnych szlaków wodnych oraz walorów turystycznych woj. lubuskiego.
Organizator:
Fundacja Zielona Strzała oraz Kostrzyński Klub Sportów Wodnych przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą.
Kontakt: e-mail: klub@kksw.org; tel. 503 980 587; www.kksw.org
Wyprawa kajakowa dofinansowana jest ze środków Urzędu Miasta Kostrzyna nad Odrą.
Miejsce i termin:
Wyprawa odbędzie się w dniach 13 – 15 sierpnia br. na rzece Obrze. Spływ rozpocznie się o godzinie 11:00 w
miejscowości Gorzyca k. Międzyrzecza a zakończy około g. 14 w Skwierzynie. Uczestnicy wyprawy skorzystają z
noclegu na polach namiotowych w miejscowości Bledzew oraz przy leśniczówce Lisia Góra. Miejsce zbiórki na
przystani Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą (Delfin) 13 sierpnia (sobota) o godz. 9:00. Organizator zapewnia
transport uczestników do miejsca rozpoczęcia wyprawy oraz powrót do Kostrzyna nad Odrą.
OGÓLNE ZASADY SPŁYWU:
Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
2. Udział w spływie może wziąć każdy – bez względu na wiek, płeć, umiejętności i doświadczenie kajakarskie.
3. Udział w spływie jest płatny 75 zł, członkowie Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych płacą 50 zł.
4. Opłata za spływ pobierana jest w momencie zapisania się na wyprawę. Opłaty można dokonać na konto
bankowe.
5. Organizator zapewnia sprzęt pływający (kajaki, kamizelki, wiosła), transport uczestników do miejsca
rozpoczęcia wyprawy, ubezpieczenie NNW, pola namiotowe (toaleta, prysznic, wiata turystyczna, miejsce
ogniskowe), obsługę przewodnicką oraz transport uczestników do Kostrzyna nad Odrą.
6. Organizatorzy nie zapewniają ekwipunku biwakowego (namioty, śpiwory, materace) oraz wyżywienia.
7. Wszyscy uczestnicy muszą podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w
spływie.
8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia przez nich pisemnego oświadczenia o znajomości warunków
udziału w spływie i zapoznania się z regulaminem spływu (dla osób poniżej 18 lat oświadczenia podpisują
rodzice lub prawni opiekunowie).
9. Uczestnicy spływu obowiązkowo pływają w prawidłowo założonych kamizelkach asekuracyjnych, dzieci
(pod opieką osób dorosłych) pływają w kamizelkach ratunkowych.
10. W każdym zespole (kajaku) przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat.
11. W czasie trwania spływu wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub
innych środków odurzających.
12. Termin zapisów upływa 7 sierpnia 2016 r.
1.

Warunki atmosferyczne:
W trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizatorzy mają prawo, ze względu na warunki atmosferyczne, do
odwołania spływu lub zmiany trasy spływu.
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Procedury w razie wypadku:
1.
2.

3.

Ważne numery telefonów podane zostaną na odprawie dla uczestników.
Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a niemożliwe stanie się skontaktowanie z
organizatorami lub obsługą medyczną za pomocą telefonu komórkowego, trzeba używać gwizdka lub innych
środków do wzywania pomocy, w taki sposób, aby zwrócić na siebie uwagę.
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi lub osobom trzecim
w razie wypadku.

Ochrona środowiska naturalnego:
Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
Zapoznanie się z zasadami i regulaminami:
Każdy uczestnik spływu oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18 roku życia oświadczenie to potwierdza rodzic
lub prawny opiekun):
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

akceptuje zasady organizowania i zabezpieczania spływu oraz zgadza się z zapisami regulaminu i warunkami
uczestnictwa,
bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatorów lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej ze
spływem,
przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i
osób działających w imieniu Organizatorów,
przyjmuje do wiadomości, że Organizatorzy i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także
osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją spływu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po spływie,
swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu spływu i wypełnił
formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,
swoim podpisem zapewnia, że posiada umiejętność pływania, pozwalającą przepłynąć minimum 100m,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją spływu oraz do celów
marketingowych Organizatorów . Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w spływie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia wyprawy kajakowej.
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane ze spływem, w tym uczestników.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania spływu.
Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu
zawodów.
Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatorów.
W przypadku nie otrzymania prze Organizatora dofinansowania na organizację wyprawy kajakowej,
wyprawa nie odbędzie się.
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