
REGULAMIN 

KAJAKARSKIE POŻEGNANIE LATA

23 września 2016 r

I. Organizator:

Organizatorem Kajakarskiego Pożegnania Lata, zwanego dalej Spływem jest:

Toruńska Grupa Kajakowa ZWINKA

II. Koordynator:

1. Koordynatorem Spływu jest Adam Luks (Agencja Kajakowa ZWINKA)
2. Dodatkowych informacji zasięgnąć można pod nr tel.: +48 609 977 020

III. O spływie:

1. Spływ odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. na ujściowym odcinku Drwęcy (trasa Lubicz 
Dolny – Kaszczorek, ok 10 km).

2. Start spływu wyznaczono na godzinę 12.00 w Lubiczu Dolnym (tzw. Wilcza Polana, łączka 
przy ujściu Wilczej Strugi do Drwęcy). 

3. Zbiórka i przedstartowa weryfikacja Uczestników rozpoczną się o godzinie 11.00.
4. Metę spływu wyznaczono w Kaszczorku (Punkt postojowy dla kajakarzy „Wygoda”)
5. Przewidywany czas spływu to ok 2 godziny.
6. Po spływie organizatorzy zapraszają na kajakarskie ognisko i poczęstunek.

IV. Cele:

1. Integracja środowisk wodniackich.
2. Propagowanie bezpiecznego uprawiania kajakarstwa, jako wspaniałej formy turystyki.
3. Promocja aktywnej rekreacji na łonie przyrody
4. Zachęcanie do poznania i korzystania z walorów ujściowego, „lubicko-toruńskiego” odcinka 

Drwęcy, stanowiącego jeden z najatrakcyjniejszych fragmentów tej rzeki, a –niestety - 
często pomijanego przez kajakarzy.

5. Apel do władz Gminy Lubicz o stworzenie dogodnego i bezpiecznego zejścia do wody w 
Lubiczu Dolnym (przy tzw. Wilczej Polanie).

V. Warunki uczestnictwa:

1. Udział w Spływie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestników.
2. W Spływie uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie, umiejące pływać, posiadające 

doświadczenie w turystyce kajakowej, cieszące się stanem zdrowia, który nie stanowi 
przeciwwskazań dla ich uczestnictwa w spływie. 

3. Dopuszcza się udział w Spływie osób niepełnoletnich, ale wyłącznie pod opieką dorosłych i 
w proporcji jeden opiekun - jedno dziecko. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za 
dziecko i płynie z nim w kajaku.

4. Warunkiem uczestnictwa w Spływie jest zgłoszenie udziału w imprezie oraz uiszczenie 
opłaty wpisowej w wyznaczonej kwocie i wyznaczonym terminie.



5. Zgłoszenia udziału w Spływie można dokonać do 18 września 2017 roku za pomocą 
formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie 
http://kajaki.zwinka.pl/zgloszenia.php 

6. W przypadku wyczerpania się przewidzianych miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
wcześniejszego zakończenia zapisów.

7. Istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu bądź wynajęcia kajaka (wraz z wiosłami 
i kamizelkami asekuracyjnymi) od organizatorów Spływu.

8. Opłata wpisowa wynosi 30 pln dla osób chcących wypożyczyć sprzęt oraz 15 pln dla 
pozostałych osób.

9. Zgłaszający swój udział w Spływie staje się Uczestnikiem z chwilą weryfikacji na miejscu 
startu. Do weryfikacji niezbędny jest dowód tożsamości ze zdjęciem.

VI.  Obowiązki Organizatora:

1. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom, którzy zgłosili wcześniej chęć wypożyczenia 
kajaków i dokonali stosownej opłaty, sprawny sprzęt, na który składają się: kajak i wiosło 
oraz kamizelka asekuracyjna.

2. Organizatorzy zapewniają asekurację ratowników WOPR na trasie spływu.
3. Organizatorzy zobowiązują się zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie grupowe Uczestników 

od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
4. Po zakończeniu spływu Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

     VII. Obowiązki Uczestnika:

1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
2. Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia Spływu o wyznaczonej godzinie i w 

wyznaczonym miejscu.
3. W czasie trwania Spływu Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń 

Organizatorów oraz ratowników WOPR asekurujących Spływ.
4. Uczestnik powinien sprawdzić sprawność sprzętu w momencie jego pobierania i zgłosić 

ewentualne uszkodzenia Organizatorom.
5. Na Uczestniku ciąży obowiązek dbania o powierzony mu sprzęt oraz odpowiedzialność za 

ewentualne szkody wyrządzone z jego winy.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym osobom lub 

mieniu.
7. Podczas Spływu oraz bezpośrednio przed jej rozpoczęciem obowiązuje zakaz spożywania 

alkoholu oraz środków odurzających lub innych podobnie działających środków. Osoby 
nietrzeźwe zostaną wykluczone z uczestnictwa w Spływie, bez prawa do zwrotu opłaty 
wpisowej.

8. Uczestnicy zobowiązani są do płynięcia w zapiętych kamizelkach asekuracyjnych.
9. Uczestnikom nie wolno wyprzedzać PILOTA płynącego na czele Spływu. 
10. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie trwania Spływu.
11. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania pomocy pozostałym Uczestnikom na trasie w razie 

potrzeby i zgodnie ze swoimi umiejętnościami.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
dokonania zmian w programie Spływu, a w przypadku zaistnienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych lub innych niezależnych od Organizatorów czynników, 
stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników lub uniemożliwiających prowadzenie 
imprezy, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu Spływu, odwołania 

http://kajaki.zwinka.pl/zgloszenia.php


go w całości lub przerwania w trakcie trwania.
2. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub w inny sposób stwarzać 

niebezpieczeństwo dla siebie i pozostałych Uczestników Spływu, mogą zostać wykluczone 
z udziału, bez zwrotu wniesionych opłat.

3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez 
Uczestnika w czasie trwania Spływu.

3. Po dokonaniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty, rezygnacja z uczestnictwa w Spływie bez 
utraty opłaty wpisowej jest niemożliwa.

4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.


