
Regulamin Spływu Kajakowego po Warcie 12.06.2021 

 

W spływach kajakowych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, mogą brać 

udział wszystkie osoby pragnące spędzić aktywnie czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do 

przestrzegania regulaminu spływu kajakowego, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście 

obecności. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz 

podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu. 

2. Spływy odbywają się po rzece Warcie. 

3. Organizator zapewnia kajaki, wiosła oraz kamizelki asekuracyjne uczestnikom spływu. 

4. Transport na miejsce spływu z przystani KS Stomil w Poznaniu do Puszczykowa zapewnia 

organizator. 

5. Każdy uczestnik oświadcza, że potrafi pływać, ta umiejętność oraz stan zdrowia uczestnika 

pozwalają na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie. 

6. Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania (przy zgłoszeniu) dokumentu tożsamości. 

7. Osoby poniżej 18 lat mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie 

całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

8. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce 

ratunkowej.. 

9. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu i używania środków odurzających. 

10. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do 

udziału w spływie. 

11. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania 

za zamykającym spływ. 

12. Na spływie obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. 

13. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać ubranie dostosowane do aury, obuwie 

w którym można wejść do wody oraz napoje chłodzące.  

14. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem. 

15. Uczestnictwo w spływie kajakowym odbywa się na ryzyko uczestników. 

16. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu. 

17. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz 

pokrywa wyrządzone przez siebie szkody. 

18. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora 

i zabezpieczenie go po spływie zgodnie z zaleceniami Kierownictwa spływu.  

W szczególności uczestnik zobowiązuje się do bezpiecznego przycumowania kajaka do brzegu 

tak aby kajak nie odpłynął. Uczestnik może prosić kierownictwo spływu o pomoc przy 

wyciągnięciu kajaka na brzeg. Zobowiązanie dbania o sprzęt dotyczy również wiosła 

posiadanego przez uczestnika. 

19. Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się 

regulaminowi spływu. 

20. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy i programu 

spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków 

pogodowych. 

21. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń, każdy mieszkaniec Gminy może 

uczestniczyć w spływie tylko raz w sezonie. 

22. Uczestnicy spływu przygotowani są do stosowania się do wytycznych  regulaminów 

uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego(co najmniej 2 m) oraz 

przestrzegania wzmożonych zasad higieny (szczególnie dezynfekcji dłoni). 

 

Oświadczam, że nie mam objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwałam/em z 

osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 

spływu. 

 

 

 

…………………………………………                         …………………………………………. 

Data       Imię i nazwisko I uczestnika                              Data         Imię i nazwisko II uczestnika 


