REGULAMIN
II SAMORZĄDOWEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO
szlakiem GALINDÓW w dniu 26.08.2017
Organizatorzy:
Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki,
osoba do kontaktu: Startek Cezary, Tel. 87 421 1060, email: c.startek@gminamilki.home.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w spływie
1. Celem regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na trasie
spływu.
2. Zbiórka odbędzie się: 26.08.2017; godz. zbiórki: 9.30; Miejsce zbiórki:
Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej na jeziorem Ublik (kieruj
się na: Hotel Park Ublik jez. Ublik Wielki gm. Orzysz) –
[www.ublik.pw.edu.pl/Ublik/Jak-dojechac]
3. Trasa spływu: (START) jez. Ublik – jez. Buwełno – jez. Wojnowo (META
w miejscowości Kleszczewo – plaża gminna); długość trasy 15 km
4. Uczestnikiem spływu jest osoba od 16 r.ż., która zgłosiła uczestnictwo
w spływie kajakowym telefonicznie (Tel. 87 421 1060) bądź przesyłając
zgłoszenie na adres: c.startek@gminamilki.home.pl - do 21.08.2017.
5. Uczestnictwo w spływie kajakowym jest odpłatne 40 zł/osoby, płatne w dniu
imprezy podczas Rejestracji uczestników.
6. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem
spływu.
7. Organizator zapewnia kajaki, wiosła oraz kamizelki asekuracyjne uczestnikom
spływu oraz posiłek (ognisko, grill).
8. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do podporządkowania się
zarządzeniom organizatora spływu.
9. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie
podporządkują się regulaminowi spływu.
10. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian
trasy i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego lub
zbyt niskiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
11. Na trasie mogą wystąpić przeszkody wodne i może zajść konieczność
przenoszenia kajaka, lub przeciągnięcia kajaka po płyciźnie co może wiązać
się z koniecznością wejścia do płytkiej wody.
12. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej
postępować według poleceń organizatora spływu.

należy

bezwzględnie

13. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział
w spływie.
14. Trasa spływu będzie ochraniana przez ratowników.
15. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, w inny sposób niż typowy, zgodny
z przeznaczeniem kajaka.
16. Zabrania się wyprzedzania pilota prowadzącego spływ oraz pozostawania za
pilotem końcowym zamykającym spływ.
17. W trakcie spływu obowiązuje zakaz kąpieli.
18. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce
ratunkowej.
19. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione,
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
bezpośrednio po spływie kajakowym.
20. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne)
powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
21. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu
pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
22. Każdy uczestnik spływu jest zobowiązany do udzielania pomocy innym
uczestnikom spływu, w miarę swoich możliwości.
23. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących
przepisów a w szczególności przepisów prawa wodnego i ochrony przyrody.
24. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora.
25. Uczestnik spływu powinien posiadać: dobry humor, okulary chroniące oczy
przed słońcem, wiatrem, kurzem, ubranie dostosowane do aury, buty, w
których można wejść do wody, w miarę potrzeb napoje chłodzące.
26. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NW.
27. Organizator ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Aktualna wersja
regulaminu jest dostępna do wglądu w dniu spływu, w punkcie rejestracyjnym
oraz na stronie organizatora spływu.

Miłki 28.07.2017
Komandor Spływu

