
 

REGULAMIN  

SPŁYWU KAJAKOWEGO 2022 

 

              I. ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

               II. CEL: 

1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej. 

2. Poznawanie walorów przyrodniczych miasta Kędzierzyn-Koźle. 

3. Popularyzacja szlaków kajakowych. 

         III. TERMIN I MIEJSCE: 

28.08.2022 r. (niedziela) godz. 10.00  

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Start spływu: przystań kajakowa przy stadionie „Kuźniczka”, ul. Grunwaldzka 71, Kędzierzyn 

–Koźle. Trasa spływu tzw. „Pętla Kędzierzyńska”. Czas spływu: 4 – 5 godzin. 

Trasa spływu. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 

        IV.  ZAPISY I WPISOWE: 

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest dokonanie rejestracji elektronicznej do 

25.08.2022 r. do północy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie za 

pośrednictwem bramki płatności znajdującej się przy formularzu zapisów. Wypełnienie formularza 

rejestracyjnego oraz dokonanie wpłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Link do zapisów https://time-sport.pl/bieg/7031 dostępny jest na stronach www.mosirkk.pl 

3. Dane Uczestnika pojawią się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty. 

4. Wszelkie informacje: tel. 77 472 31 38 wew. 114, informacje na stronie: www.mosirkk.pl, pytania: 

sport@mosirkk.pl. 

5. Opłata wpisowa za uczestnictwo w spływie kajakowym wynosi 40,00 złotych/1 osoba dorosła 

i 20 zł za dziecko.  

6. Udział w spływie mogą wziąć dzieci, które ukończyły 4 rok życia.  

 V.  WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony 

przyrody. 

2. Uczestnicy spływu poniżej 18 roku życia biorą udział w spływie wyłącznie za pisemną zgodą   

rodzica/opiekuna prawnego i jego opieką oraz potwierdzają ten fakt w podpisanym oświadczeniu 

(zał. nr 2). 

3. Obowiązkiem Uczestników na trasie spływu jest udzielenie pierwszej pomocy innym    

Uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości. 

4. Na trasie spływu występuje przeszkoda wodna w postaci sztucznego progu spiętrzającego wodę,  

gdzie zachodzi konieczność przenoszenia kajaka. 

5. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania spływu w przypadku, gdy warunki atmosferyczne               

lub stan wody będą zagrażały życiu bądź, zdrowiu jego Uczestników.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed i po 

zakończeniu spływu. 

7. Na spływie obowiązuje całkowity zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i 

środków odurzających lub środków podobnie do nich działających pod rygorem zakończenia  

spływu i odpowiedzialności karnej. 

8. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów (wpisowe) w przypadku rezygnacji ze 

spływu przed rozpoczęciem spływu, spóźnienia się na zbiórkę, skrócenia uczestnictwa w spływie 

itp. 

9. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie spływu mienie chyba, że utrata  

nastąpiła z przyczyn leżących po stronie MOSiR. 

https://time-sport.pl/bieg/7031
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10. MOSiR w ramach organizacji spływu zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej  

 – Instruktor Sportu o specjalności Kajakarstwo i ratowników wodnych. Ponadto podczas spływu   

Uczestnik ma do dyspozycji miejsce w kajaku dwuosobowym, w zestawie, z którym otrzymuje  

wiosło, kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową. 

11. Na spływie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa. Kierownikiem spływu jest  

wyznaczona przez MOSiR osoba posiadająca stosowne kwalifikacje. W przypadku spływu osoba 

taka zwana jest Komandorem Spływu. Komandor płynie na czele spływu. 

12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone, przez siebie lub zgłoszonych Uczestników 

szkody w czasie trwania spływu. Zobowiązany jest do ich naprawienia zgodni z obowiązującymi  

przepisami prawa, a w przypadku naprawienia ich przez MOSiR do zwrotu kosztów z tym 

związanych. 

13. Komandor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się Regulaminowi 

spływu lub poleceniom wydawanym na trasie spływu – osoby te od tej chwili nie są Uczestnikami 

spływu. Ponadto osoby, które zrezygnują bądź skrócą pobyt na spływie wracają do miejsca 

zamieszkania na własny koszt oraz automatycznie tracą status Uczestnika spływu. 

14. Zabrania się wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ. 

15. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych. 

16. Uczestnik deklaruje, że osoby zgłoszone do spływu są zdrowe i nie posiadają żadnych 

przeciwwskazań do uprawiania turystyki kajakowej. 

17. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestnika i wszystkie zgłoszone przez niego 

osoby. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

           VI. SPRAWY DYSCYPLINARNE: 

Sprawy sporne rozstrzyga Komandor i Organizator Spływu. 

       VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom gadżety okolicznościowe oraz wspólny posiłek po 

zakończeniu spływu.  

2. Każdy Uczestnik spływu w pełni akceptuje Regulamin i bierze w nim udział na własną 

odpowiedzialność.  

3. Organizator spływu nie ubezpiecza uczestników od NW. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 

 

                                                                                                  Organizator  

                                                                                         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

                                                                                                    Kędzierzyn - Koźle 


