REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO
UCZESTNICY SPŁYWU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1) - przestrzegania niniejszego regulaminu oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim
zarządzeniom i poleceniom kierownictwa spływu;
2) - przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska,
przepisów w zakresie p.-poż.,
3) - udzielanie pomocy potrzebującym na trasie spływu i biwakach;
4) - przestrzegania przepisu o obowiązku płynięcia w zapiętym sprzęcie ratunkowym (kapok)
w czasie całego okresu przebywania na wodzie w kajaku;
5) - biwakowania tylko w miejscach wyznaczonych przez kwatermistrzostwo spływu;
6) - układania kajaków na postojach w miejscach wskazanych;
7) - nie spożywania alkoholu. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą
wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu;
8) - przestrzegania zasad pływania a szczególnie:
a. nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem;
b. nie wyprzedzania pilota na trasie;
c. podporządkowanie się poleceniom pilota i zamykającym spływ;
d. nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki w czasie etapów;
e. nie pozostawania za zamykającym spływ;
f. płynięcia na kajaku (nie wolno płynąć siedząc na wierzchu kajaka);
g. zdania sprzętu pływającego (kajaków, kapoków i wioseł) w stanie nie uszkodzonym i
czystym.
Nie przestrzeganie treści regulaminu, po trzykrotnym upomnieniu, powoduje wykluczenie ze
spływu bez praw do zwrotu kosztów (wpisowe) i powrót na własny koszt do miejsca zamieszkania.
Nie przestrzeganie punktu g) powoduje odpowiedzialność materialną.
UWAGI:
1) organizator zastrzega sobie prawo dokonania niezbędnych zmian na trasie spływu oraz w
jego programie ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki pogodowe bez prawa
rekompensat dla uczestników
2) organizator informuje, że na trasie spływu mogą wystąpić przeszkody;
3) organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w
mieniu powstałych w czasie trwania spływu
4) w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie spływu lub miejscu
zakwaterowania kierownictwo zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z imprezy bez
prawa zwrotu wniesionych opłat i korzystania ze świadczeń przysługujących uczestnikom
spływu
5) spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
6) ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach
kierownictwa spływu.
7) brak zgłoszenia na piśmie do dnia rozpoczęcia spływu, zastrzeżeń do niniejszego
regulaminu, oznacza pełną akceptację zawartych w nim treści

