
REGULAMIN 
"KAJAKOWEJ PRZYGODY PO WKRZE 2016" 

 
Organizatorami imprezy "KAJAKOWA PRZYGODA PO WKRZE 2016" jest Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne 

"SET" przy udziale Urzędu Gminy Baboszewo na podstawie umowy Nr 18/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod 
nazwą: "Promocja turystyczna gminy poprzez zorganizowanie spływu kajakowego na rzece Wkra". Trasa spływu: Dziektarzewo, 
Sochocin. Spływ kajakowy jest bezpłatny. 

1. Spływ kajakowy w dniu 02.07.2016 roku jest imprezą otwartą dla każdej osoby chętnej wziąć udział w imprezie. 
2. Uczestnikiem może być osoba, zamieszkująca na terenie Gminy Baboszewo. 
3. Nabór zgłoszeń będzie przeprowadzany według następujących kryteriów: 

a. pierwszeństwo do wzięcia udziału w imprezie mają osoby, które dotychczas nie były uczestnikami spływów 
kajakowych organizowanych przez Stowarzyszenie SET w latach poprzednich. 

b. osoby, będące uczestnikami spływu w latach poprzednich, mogą wziąć udział w przypadku braku osób, o których 
mowa w punkcie a. 

c. w przypadku osób, o których mowa w punkcie a i b, decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Maksymalna liczba osób uczestniczących w spływie – 80. 
5. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją poniższych warunków uczestnictwa oraz zobowiązaniem do 

przestrzegania niniejszego regulaminu imprezy. 
6. Organizator zapewnia: 

a. dowóz autokarem do miejsca startu spływu kajakowego. Wyjazd autokaru o godzinie 10.30 z parkingu Urzędu 
Gminy w Baboszewie. 

b. odbiór uczestników z mety spływu i odwóz autokarem do Baboszewa (około godziny 19.00) 
c. opiekę ratownika. 
d. ubezpieczenie grupowe. 
e. poczęstunek w postaci grilla na mecie spływu. 
f. dwa postoje: w Płaciszewie oraz Kępie. Istnieje możliwość zakończenia spływu podczas postojów. Uczestnik 

kończący wcześniej spływ zostanie przetransportowany do Sochocina - miejsca poczęstunku. 

7. W przypadku rezygnacji na dzień przed lub w dniu spływu, uczestnik ponosi koszt w wysokości 100,00 zł. 
8. Niniejszy regulamin jest umową wynajmu sprzętu wodnego. Kajaki wraz z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki 

asekuracyjne) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Mobilnej Wypożyczalni Sprzętu Wodnego "ORLIK". 

9. Sprzęt pływający mogą wypożyczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat stwierdzając to własnoręcznym podpisem. 

10. Uczestnik zobowiązany jest: 
a. zapoznać się z regulaminem spływu i zasadami bezpieczeństwa podczas spływu kajakowego, 
b. podporządkować się regulaminowi imprezy i poleceniom organizatora spływu, 
c. do bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i ratowników, niezbędnych do przeprowadzenia spływu, 
d. udzielania pomocy, w razie potrzeby innym uczestnikom, na trasie spływu, 
e. nie zanieczyszczać trasy spływu, 
f. płynąć w zapiętej kamizelce, 
g. do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania w stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności 

miejscowej, 
h. dbać o powierzony sprzęt turystyczny, 

i. uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia 
pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu. 

11. Podczas spływu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 
12. Organizatorzy spływu nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez uczestnika, 

będącego pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. 
13. Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa. 
14. W trakcie imprezy, na jednego ratownika może przypadać maksymalnie 20 uczestników (10 kajaków). 
15. Każdy uczestnik jest ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Ubezpieczenie grupowe. 
16. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność. 
17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu. 
18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu i osobach trzecich. 
19. Organizator imprezy, ze względów bezpieczeństwa uczestników, ma prawo odwołać poszczególne etapy spływu, zmienić 

je bądź skrócić ze względu na warunki pogodowe, bez rekompensaty dla uczestników. 
20. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu spływu należy do organizatora. 
21. Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być powodem, do wykluczenia uczestnika ze spływu. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu imprezy „Kajakowa przygoda po Wkrze 2016”. 

 
………………...……………………………………………………………………………... 

data i podpis Uczestnika                            



 

 Karta zgłoszenia 
 

Dane Wypożyczającego 
 
 

Nazwisko i imię …………………………….……………………………………………………………………………………………………..………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        
 
Nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….     
 
PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Imię i nazwisko osoby, z którą Uczestnik będzie płyną kajakiem………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku (nie może być 
to osoba, płynąca w tym samym kajaku)………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wyposażenie: kajak 2 osobowy, 2 - kamizelki, 2 - wiosła 
 

1. Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z 
dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr.133 poz. 833) w celach komercyjnych, 
informacyjnych, marketingowych. 

 
2. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 

2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie 
zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas spływu kajakowego, bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji Organizatora. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne 
z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem. 

 
 

Podpis:…………………………………….. 
 

⋆wypełnia organizator 
Data wpłynięcia zgłoszenia…………………………………………………………………………… 
 
Godzina wpłynięcia zgłoszenia……………………………………………………………………… 
 


