Zimowy Spływ Kajakowy
w ramach rozwijania aktywności społeczności lokalnej
w związku z realizacją operacji pt. „Zakup sprzętu do prowadzenia wypożyczalni kajaków i aktywizacji lokalnej
społeczności przez organizację spływów kajakowych”
w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych
projektów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, PROW 2007-2013

REGULAMIN SPŁYWU
ORGANIZATOR:
PARTNER:

JSM Jarosław Skowroński
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie

CEL SPŁYWU: Promocja aktywnego trybu życia poprzez kajakarstwo rekreacyjne. Rozwój
aktywności społeczności lokalnej. Promocja regionu LSR poprzez popularyzację terenów gminy
Barczewo do uprawiania turystyki aktywnej i kwalifikowanej, a w szczególności kajakowych
szlaków wodnych rzek płynących wokół Barczewa oraz ukazanie ich walorów przyrodniczych,
widokowych i turystycznych.
TERMIN: 13.12.2014 (sobota)
TRASA:
Rzeka Pisa (od betonowego mostu w Zalesiu do Barczewa)
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Spływ kajakowy ma charakter otwarty i kierowany jest przede wszystkim do mieszkańców
obszaru LSR (Lokalnej Strategii Rozwoju) dla gmin Barczewo, Biskupiec, Kolno, Olsztynek,
Purda, Sorkwity, Stawiguda.
2. Zapisy są realizowane poprzez zgłoszenia telefoniczne, e-mailowe lub osobiste oraz przez
składanie wypełnionych kart zgłoszeniowych (Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu Spływu).
3. Karty zgłoszeniowe można składać bezpośrednio u organizatora spływu lub na adres e-mail
splyw@kajakiempowarmii.pl
4. W razie wolnych miejsc dopuszcza się udział uczestników spoza LSR, których zgłoszenia do
10.12. br. będą znajdować się na liście rezerwowej.
5. Od dnia 11.12. zgłoszenia z listy rezerwowej będą przechodzić kolejno na podstawową listę
uczestników spływu.
6. Dla pierwszych 16 osób udział w spływie jest bezpłatny (bez wyżywienia).
7. Dla uczestników z pkt. 6 za dopłatą 15 zł/osobę po zakończeniu spływu dostępne będą ciepłe
napoje oraz posiłek przy ognisku.
8. Dla pozostałych osób całkowity koszt uczestnictwa w spływie (z napojami i posiłkiem) wynosi
30 zł/osobę, wpisowe płatne przed rozpoczęciem spływu.
9. Liczba miejsc jest ograniczona do 32 osób (w tym 4 osoby zabezpieczenia spływu).
10. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, lub osoby niepełnoletnie po przedstawieniu
pisemnej zgody rodziców i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za
nieletniego, potwierdzając ten fakt na odpowiednim Oświadczeniu (Załącznik 2).
11. Wszyscy uczestnicy płyną w kamizelkach asekuracyjnych dostarczonych przez organizatora.
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PROGRAM SPŁYWU
Miejsce spotkania – Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie ul. Olsztyńska 5
10:00 – 10:30 zbiórka, podpisy na liście uczestników spływu, wpłaty, oświadczenia
10:35 – 11:30 przemarsz rozgrzewkowy z Barczewa do Zalesia lub dojazd we własnym zakresie
11:30 – 13:00 spływ kajakowy
13:00 – 13:15 pamiątkowe zdjęcie
13:30 – 15:00 ognisko
ORGANIZATOR ZAPEWNIA
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce w turystycznym kajaku dwuosobowym z wiosłami i kamizelką asekuracyjną.
Ognisko na zakończenie spływu.
Możliwość ciepłych napojów i posiłku przy ognisku.
Opiekę przewodnicką.
Podstawowe ubezpieczenie NNW.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1.
2.
3.
4.

Własnoręczne złożenie podpisu na liście uczestników spływu.
Podporządkowanie się Regulaminowi i poleceniom Kierownictwa Spływu.
Udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby.
Podczas spływu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zależności od nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian w programie imprezy.
2. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia ogólnoludzkiego mogą
być wydalone ze Spływu.
3. Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania
imprezy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i rzeczy utracone bądź
uszkodzone podczas spływu.

PATRONAT HONOROWY
- Burmistrz Miasta Barczewo
PATRONAT MEDIALNY
- TELEWIZJA KABLOWA „MACROSAT”
- Gazeta Samorządowa Wiadomości Barczewskie
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Jarosław Skowroński
Tel. 660-430-771
splyw@kajakiempowarmii.pl
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Załącznik 1

KARTA UCZESTNIKA SPŁYWU KAJAKOWEGO

Imię
Nazwisko
Ulica
Miasto, Kod
Gmina
Numer PESEL
Seria i nr dow. osob.
Telefon kontaktowy
E-mail
Oświadczam, że w spływie kajakowym organizowanym w dniu 13.12.2014 przez JSM Jarosław Skowroński
biorę udział na własną odpowiedzialność.
Oświadczam również, że :
stan mojego zdrowia umożliwia udział w spływie,
zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu spływu kajakowego oraz zarządzeń Kierownika Spływu
podczas spływu nie będę spożywał, ani nie będę pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków
psychotropowych itp.
zobowiązuję się do pokrycia kosztów zniszczonego z mojej winy lub zgubionego powierzonego mi sprzętu
(kajak, wiosło, kamizelka asekuracyjna, pokrowiec wodoszczelny na telefon)*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach
przez JSM Jarosław Skowroński, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisów na spływ zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz filmowanie mojej osoby podczas spływu kajakowego organizowanego
przez JSM Jarosław Skowroński i wykorzystanie tych materiałów na użytek prasy, stron internetowych oraz w
materiałach reklamowych w celu promocji działalności firmy lub regionu gminy Barczewo. Niniejsze zezwolenie
nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
…….………………………..……………………………….
Data i podpis Uczestnika

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o kolejnych spływach
kajakowych i podobnych wydarzeniach rekreacyjno-sportowych oraz na przesyłanie ofert handlowych
dotyczących produktów i usług JSM Jarosław Skowroński.
…….………………………..……………………………….
Data i podpis Uczestnika
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem spływu i zobowiązuję się do
jego przestrzegania. Wiadome jest mi, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieszczęśliwe wypadki i rzeczy utracone bądź zagubione podczas spływu.
Ponoszę odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią ……………………………….

…………………………………………..
Data, podpis
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