REGULAMIN
„Czwartkowe Spływy Kajakowe”
I.

ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Toja-Rejak.
II. TERMIN I MIEJSCE:
Każdy czwartek miesiąca o godz. 16.30 w okresie od maja do sierpnia, przy czym początek Spływów
określa się na dzień 05.05.2022r , kończąc na czwartku 25.08.2022 r.
Start: Przystań kajakowa „Kuźniczka”, ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
III. CEL WYDARZENIA:
1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.
2. Integrowanie środowiska turystycznego.
3. Poznawanie walorów przyrodniczych miasta Kędzierzyn-Koźle.
4. Popularyzacja szlaków kajakowych.
5. Doskonalenie umiejętności kajakowych.
6. Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska.
7. Realizacja kalendarza imprez MOSiR.
IV. UCZESTNICTWO:
Koszty osobowe: wpisowe-20 zł/osobę.
Limit: 50 osób lub 25 kajaków dwuosobowych.
1. Uczestnikiem spływu może być każda osoba z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 14 roku życia,
biorą udział w spływie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich stanowiąc wspólnie z nią jedną
osadę kajakową.
2. Uczestnicy spływu poniżej 18. roku życia biorą udział w spływie wyłącznie za pisemną zgodą
rodzica/opiekuna prawnego, którzy potwierdzają ten fakt w Oświadczeniu przygotowanym przez
Organizatora.
3. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony
przyrody.
4. Obowiązkiem uczestników na trasie spływu jest udzielenie pierwszej pomocy innym uczestnikom
spływu w miarę swoich możliwości.
5. Na trasie spływu występuje przeszkoda wodna w postaci sztucznego progu spiętrzającego wodę
gdzie zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
6. 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.
7. MOSiR w ramach organizacji spływu zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej
(Komandor Spływu) lub ratowników wodnych. Ponadto podczas spływu uczestnik ma do
dyspozycji miejsce w kajaku dwuosobowym, w zestawie z którym otrzymuje wiosło, kamizelkę
asekuracyjną lub ratunkową.
8. 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 lub Komandorem. Komandor płynie na czele spływu i 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.
9. Osoby, które zrezygnują bądź skrócą pobyt na spływie wracają do miejsca zamieszkania na
własny koszt oraz automatycznie tracą status Uczestnika spływu. Uczestnik deklaruje, że osoby
zgłoszone do spływu są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań uprawiania turystyki
kajakowej.
10. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy Uczestnicy spływów startują
na własną odpowiedzialność, co deklarują podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez
Organizatora.
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V.

VI.

ZGŁOSZENIA:
Zapisów można dokonywać telefonicznie pod nr tel.: 608-736-036 w każdy czwartek do godz. 12.00.
Zgłoszenie Uczestników następuje poprzez wypełnienie przez zgłaszającego oświadczenia co jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W oświadczeniu wskazuje się osoby zgłoszone
na spływ, oraz zapoznaje ich z treścią regulaminu „Czwartkowych spływów kajakowych”, co
potwierdzają własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, która stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu. Niepełnoletni Uczestnicy biorący udział w „Czwartkowych spływach kajakowych”
mają obowiązek przedłożenia Organizatorowi przed rozpoczęciem spływu, podpisanego przez
opiekuna prawnego oświadczenia – zał. nr 1 /do pobrania na stronie www.mosirkk.pl/.
Wszyscy pełnoletni Uczestnicy biorą udział w „Czwartkowych spływach kajakowych” na własną
odpowiedzialność, co deklarują podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora –
zał. nr 2 /do pobrania na stronie www.mosirkk.pl/.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania spływu w przypadku, gdy warunki atmosferyczne
lub stan wody będą zagrażały życiu bądź zdrowiu jego uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed i po
zakończeniu spływu.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania spływu rozstrzyga Komandor Spływu i Organizator.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie spływu mienie, chyba, że utrata
nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub zgłoszonych Uczestników
szkody w czasie trwania spływu. Zobowiązany jest do ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w przypadku naprawienia ich przez MOSiR do zwrotu kosztów z tym
związanych.
6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników spływu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian poszczególnych punktów
Regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kędzierzyn-Koźle
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