REGULAMIN
„Spływu kajakowego”
Pod hasłem „Wakacyjny spływ kajakowy Drwęcą”
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Cel Spływu.
Organizatorzy za cel stawiają przed sobą integrację mieszkańców gminy oraz promowanie
i propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajoznawczych i architektonicznych oraz
podziwianie uroków przyrody gminy Lubicz.
Rozwijanie turystyki kajakowej na terenie gminy Lubicz.
Organizator i współorganizatorzy.
Organizatorem Spływu kajakowego jest Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162
Lubicz.
Każda trasa Spływu posiada swojego Kierownika.
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Termin Spływu.
8 sierpnia 2021 r. trasa pierwsza: 4 godzinna zbiórka o godz. 8:00;
trasa druga: 2 godzinna zbiórka o godz. 10:00;
Zakończenie spływu kajakowego w Złotorii o godz. 12:30.
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Zapisy na spływ.
Zapisy odbywają się wyłącznie drogą e–mailową na adres: pr@lubicz.pl. na zasadzie „kto
pierwszy, ten lepszy”.
Każda osoba, która na wskazany adres wyśle informację otrzyma potwierdzenie udziału
lub informację o wyczerpaniu się (wskazanego niżej) limitu miejsc.
W e-mailu należy podać:
a) imię i nazwisko;
b) kontakt;
c) informację czy zgłoszone osoby są pełnoletnie czy nieletnie (niepełnoletnią zgłasza
opiekun prawny);
d) wskazać trasę.
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Trasa Spływu.
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Trasa kajakowa pierwsza, dłuższa – przebiega rzeką Drwęcą na terenie gminy Lubicz.
Dystans to ok. 4 godzin
Przebieg trasy: start pod mostem drogowym w Młyńcu Drugim, meta przy ruinach
zamku w Złotorii.
W trakcie spływu na wysokości tamy w Lubiczu przenoska kajaków ok. 100 w dół
rzeki.
Dostępna ilość miejsc tej trasy to około 15 kajaków na 30 osób.
Trasa kajakowa druga, krótsza – przebiega rzeką Drwęcą na terenie gminy Lubicz.
Dystans to ok. 2 godzin
Przebieg trasy: start w Lubiczu Dolnym z przystani „Kapitanówka”, obok tamy
Toruńskich Wodociągów, meta przy ruinach zamku w Złotorii.
W trakcie spływu na wysokości tamy w Lubiczu przenoska kajaków ok. 100 w dół
rzeki.
Dostępna ilość miejsc tej trasy to około 15 kajaków na 30 osób.

Przebieg Spływu.
Zbiórka uczestników Spływu:
a)
powitanie uczestników,
b)
przekazanie ogólnych informacji na temat Spływu,
c)
uzupełnienie spraw organizacyjnych (zebranie podpisów pod oświadczeniami
uczestników o zapoznaniu się z Regulaminem Spływu),
d)
przypomnienie o konieczności stosowania zasad opisanych w niniejszym
Regulaminie).
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Organizacja Spływu.
Spływ ma ograniczoną liczbę osób; posiada około 30 kajaków.
W Spływie planuje się udział na ok. 60 osób.
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom kamizelki asekuracyjne/ratunkowe.
Spływ prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników Spływu.
Spływ zabezpieczony jest przez obsługę ratowniczą WOPR.
Oficjalne zakończenie Spływu kajakowego - na polanie przy ruinach zamku w Złotorii.
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Warunki uczestnictwa.
Uczestnictwo w Spływie jest bezpłatne.
Każdy uczestnik Spływu powinien wcześniej zadeklarować chęć udziału w Spływie poprzez
zgłoszenie e-mail na podany wyżej adres.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna
prawnego na udział w Spływie.
Osoby niepełnosprawne płyną z dorosłym opiekunem.
Każdy uczestnik Spływu bierze udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy
niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
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Uczestnicy Spływu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków
atmosferycznych w dniu Spływu.
9. Uczestnicy Spływu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych
środków odurzających.
10. Uczestnicy Spływu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu Rajdu i jego
stosowania.
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Zasady poruszania się na trasie Spływu.
Uczestnik Spływu, który nie ukończyły 18. roku życia, może płynąć tylko w towarzystwie
osoby dorosłej.
Uczestnikom Spływu w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub
środków odurzających sprzętu pływającego się nie udostępnia. Spożywanie alkoholu i
środków odurzających podczas korzystania ze sprzętu pływającego jest SUROWO
ZABRONIONE. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia
szkody na mieniu lub na osobie, gdy osoba, które te szkody spowodowała lub te szkodę
poniosła, korzystając ze sprzętu pływającego, znajdowała się pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających.
Uczestnik Spływu oświadcza, że posiada umiejętności pływackie.
Uczestnik Spływu potwierdza, iż został zapoznany przez Organizatora/Kierownika Spływu
z zasadami prawidłowego i bezpiecznego używania sprzętu pływającego w ruchu
wodnym.
Uczestnik Spływu zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania się do poleceń
Organizatora/Kierownika dotyczących sposobu użytkowania sprzętu pływającego lub
prawidłowego zachowywania się w ruchu wodnym.
Obowiązki Organizatora.
Organizator Spływu podczas Spływu jest reprezentowany przez Kierownika Spływu.
Kierownik Spływu ma obowiązek zgromadzić oświadczenia uczestników Spływu
o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, a także zweryfikować ostateczną liczbę
uczestników.
Organizator zapewnia pomoc ratowniczą oraz techniczną w celu obsługi Spływu.
Obowiązki uczestników Spływu.
Przestrzeganie Regulaminu Spływu (dostępnego na stronie www.lubicz.pl oraz poprzez
facebook Gmina Lubicz).
Stosowanie się do poleceń wydawanych przez Organizatora/Kierownika Spływu.
Posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po akwenach wodnych.
Stosowanie się do zakazów:
a)
spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
b)
używania otwartego ognia,
c)
kąpieli podczas używania sprzętu wodnego,
d)
wykorzystywania sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

5.
6.

7.

8.

XII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Niezaśmiecanie trasy akwenów wodnych, miejsc postoju oraz dbanie o środowisko
naturalne.
Uczestnik Spływu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu
pływającego i zobowiązuje się do dbałości o ten sprzęt oraz wykorzystywanie go
bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
Uczestnik Spływu jest zobowiązany do używania sprzętu wodnego w sposób
niepowodujący jego uszkodzenia oraz do skutecznego zabezpieczenia sprzętu przed
utratą, zniszczeniem.
Stosowania na wodzie przez cały czas podczas używania sprzętu wodnego kamizelki
asekuracyjnej/ratunkowej.
Postanowienia końcowe.
Udział w Spływie jest dobrowolny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione oraz zniszczone
w trakcie Spływu.
Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec innych uczestników, jak i osób
trzecich organizator nie odpowiada.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane
przez uczestników Spływu, w których brali oni udział.
Każdy uczestnik Spływu bierze udział w Spływie na własną odpowiedzialność (lub
dorosłego opiekuna).
Uczestnicy Spływu mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
związanych ze Spływem we własnym zakresie i na swój koszt.
Organizator Spływu zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika za
nieprzestrzeganie Regulaminu i przekazanie uczestnika odpowiednim służbom.
Uczestnik Spływu, podpisując oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem
wyraża akceptację zawartych w nim zapisów.
Za skutki naruszenia przepisów ruchu wodnego i innych przepisów prawa uczestnik lub
opiekun prawny odpowiada osobiście.
Wszyscy uczestnicy startujący w Spływie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
Organizator Spływu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu
Spływu (w kwestiach spornych).
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spływu w przypadku trudnych
warunków atmosferycznych, a także bez podawania przyczyny.

