Wakacje w kajaku 2014
Regulamin
Zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży turystykę kajakową jako formę
spędzania czasu wolnego. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z technikami kajakarskimi,
a przede wszystkim zasadami bezpiecznego zachowania się na wodzie.

Organizatorem jest Kostrzyński Klub Sportów Wodnych w Kostrzynie nad Odrą.
Kontakt: e-mail: klub@kksw.org; tel. 609 765 610; 503 980 587; www.kksw.org
Impreza wspierana jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą.
Biuro mieści się na przystani miejskiej MOSiR w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sikorskiego 1.
Zajęcia będą się odbywały na stawiku przy amfiteatrze, na przystani wodnej MOSiR a także
na rzekach Warta i Postomia. Zajęcia prowadzone będą w każdą sobotę wakacji (lipiec,
sierpień) od godziny 11:00 do 14:00. Wyjątkiem jest sobota 2 sierpnia kiedy to zajęcia się nie
odbędą z powodu organizacji przystanku Woodstock. Spotkanie organizacyjne
(obowiązkowe) odbędzie się 28 czerwca 2014 r.
1. Każdy uczestnik startuje na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Udział w zajęciach może wziąć każdy kto posiada umiejętność pływania, pozwalającą
przepłynąć minimum 100m . Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są
podpisać oświadczenie o umiejętności pływania dziecka.
3. Rodzice uczestników muszą podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do udziału w zajęciach.
4. Rodzice uczestników zobowiązani są do złożenia przez nich pisemnego oświadczenia
o znajomości warunków udziału w zawodach i zapoznania się z regulaminem
zawodów.
5. Uczestnicy obowiązkowo pływają w kamizelkach asekuracyjnych.
6. Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem od NNW.
7. Zajęcia będą zabezpieczone przez profesjonalnych ratowników.
8. Rodzice uczestników zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dzieci do celów związanych z realizacją celów marketingowych Organizatora. W tym
celu zobowiązani są do podpisania oświadczenia.
9. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w zajęciach 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.
10. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 25 czerwca 2014 r.
11. Zajęcia są bezpłatne.

