REGULAMIN VI WIELKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO RZEKĄ WIERZYCĄ

Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz
zaakceptowanie decyzji organizatorów spływu.
1. W spływie kajakowym mogą uczestniczyd osoby umiejące pływad, posiadające podstawowe
doświadczenie w turystyce kajakowej, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie.
2. Osoby chętne do uczestnictwa w spływie kajakowym mogą wysyład swoje zgłoszenie w terminie:
30.05.2022-10.06.2022 lub do wyczerpania miejsc, wypełniając formularz dostępny na stronie
internetowej: www.e-kajakowo.pl. O uczestnictwie w spływie kajakowym decyduje kolejnośd
zgłoszeo.
3. Opłata wpisowa za uczestnictwo w spływie kajakowym wynosi 25zł od każdego uczestnika. Opłaty
należy dokonad najpóźniej 5 dni po potwierdzeniu dostępności miejsc. Potwierdzenie dostępności
miejsc odbędzie się drogą mailową najpóźniej 72h po dokonaniu rejestracji.
4. Brak rejestracji w biurze organizacyjnym w dniu spływu, a tym samym brak uczestnictwa
w spływie, nie powoduje utraty pakietu startowego. Jego odebranie będzie możliwe w biurze
organizacyjnym w dniu spływu przez osoby wskazane przez uczestnika spływu w pisemnej zgodzie lub
w siedzibie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
(ul. Równa 19/21, Gdaosk) w terminie 7 dni od dnia spływu kajakowego w godzinach pracy urzędu
osobiście lub przez osoby wskazane przez uczestnika spływu w pisemnej zgodzie.
5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania przy zgłoszeniu dokumentu tożsamości (dowód
osobisty / legitymacja szkolna).
6. Organizator odmówi udziału w wydarzeniu osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
7. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brad udział w spływie pod opieką osoby dorosłej,
w proporcji jeden opiekun i jedno dziecko. Opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialnośd
za bezpieczeostwo dziecka i płynie z nim w kajaku.
8. W dniu spływu (25.06.2022), w miejscu rejestracji – Kręgski Młyn , prowadzona będzie rejestracja
uczestników od godziny 8:00 do 9:10. Następnie o godz. 8:30 nastąpi przewóz pierwszej grupy
uczestników na miejsce startu spływu, a o godzinie 9:15 przewóz drugiej grupy uczestników.
9. W miejscu rejestracji uczestnik spływu otrzymuje ekwipunek kajakarza, który zawiera: wodę,
baton, koszulkę, płaszcz przeciwdeszczowy oraz zestaw gadżetów.
10. Decyzja o odwołaniu spływu jest uwarunkowana czynnikami atmosferycznymi. Zostanie ona
potwierdzona dnia 25.06.2022 do godz. 7:00 na stronie internetowej: www.e-kajakowo.pl oraz
na fanpage e-kajakowo.
11. Uczestnicy spływu zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) w firmie PZU. Ogólne warunku ubezpieczenia przedstawione przez firmę PZU dostępne
są na stronie internetowej.
12. Spływ kajakowy zabezpieczony będzie ratownikami WOPR.
13. Uczestnicy spływu kajakowego będą płynąd w kajakach dwuosobowych. Na czas trwania spływu
każdy otrzyma: wiosło, worek wodoszczelny oraz kapok.

14. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce
ratunkowej.
15. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
16. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania
za zamykającym spływ.
17. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
18. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny byd
zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem. Organizator spływu kajakowego nie odpowiada
za szkody związane ze zniszczeniem sprzętów elektronicznych.
19. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakooczeniu spływu.
20. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz
pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
21. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie trwania spływu.
22. Ratownicy WOPR zabezpieczający spływ, mają prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie
podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu wniesionych opłat.

