
REGULAMIN SPŁYWU

  1. Spływ jest imprezą otwartą o charakterze turystyczno – rekreacyjnym.
    2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki 

kajakowej.
   3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie tylko pod opieką osób dorosłych, 

biorących na siebie  pełną  odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i zachowanie 
(wymagana pisemna zgoda obydwu   prawnych opiekunów).

4. Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które w rażący sposób 
naruszają normy   niniejszego regulaminu i nie podporządkowują się zarządzeniom osób 
funkcyjnych w zakresie ich  odpowiedzialności.

        5. Picie alkoholu w czasie trwania spływu jest zabronione.
   6. Wszyscy uczestnicy spływu płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej
   7. Zabrania się wyprzedzania kajaka pilota początkowego oraz pozostawania za kajakiem 

pilota końcowego.
   8. Obowiązkiem uczestników spływu jest udzielanie pomocy innym uczestnikom w miarę 

ich umiejętności i możliwości.
  9. Uczestnicy spływu są zobowiązani do pomocy w załadunku i rozładunku sprzętu.
10. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
11. Organizatorzy spływu nie biorą odpowiedzialności za majątek  uczestników. 
12. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników (warunki pogodowe lub  inne 

niesprzyjające  okoliczności)   kierownictwo spływu może zmienić, skrócić lub 
odwołać cały spływ albo jego poszczególne etapy.

13. Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona później niż dwa dni przed jego 
rozpoczęciem pozbawia  rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej sumy wpisowego.  

14. Każdy uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt wyczyszczony, kompletny i w stanie 
sprawności w jakim  go otrzymał. Za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie należy 
uiścić opłatę określoną przez zarząd  klubu.

 15. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do  kierownictwa spływu. 
 16. W kwestiach spornych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA :
 Każdy uczestnik przed rozpoczęciem spływu własnoręcznym podpisem 
potwierdza zapoznanie się z regulaminem, zobowiązanie do jego przestrzegania i 
przyjęcia sprzętu.
Uczestnicy imprezy zgłaszając się wyrażają zgodę na publikację wizerunku w 
mediach społecznościowych i innych środkach przekazu.

        Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizujemy go   na zasadzie     
samorealizacji. 

         Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysku.


