REGULAMIN

Spływ kajakowy z pochodniami w Noc świętojańską
Organizatorami spływu są:
• Lubelski Klub Morsów, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin,
• Wypożyczalnia sprzętu wodnego kajaki.lublin.pl, ul. Staszica 8, 20-081 Lublin
Termin spływu: 20.07.2019, godzina 19:30 – 24.00
Zbiórka uczestników: Prawiedniki godzina 20.45
Trasa spływu: Prawiedniki - Zalew Zemborzycki
REGULAMIN
I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS SPŁYWU KAJAKOWEGO
1. Każdy uczestnik spływu dostaje kamizelkę asekuracyjną, wiosło i w stanie nie
pogorszonym oddaje to po zakończeniu spływu. Osoby posiadające pochodnie zobowiązane
są do utrzymywania ich w taki sposób, by nie zagrażały ich bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
partnera w kajaku czy innych uczestników spływu. Szczególną uwagę należy na to zwrócić
podczas przepływania pod nisko wiszącymi gałęziami, itp.
2. Nie wolno na wodzie w kajaku spożywać napoi alkoholowych lub wsiadać do kajaka
pod wpływem alkoholu.
3. Każdemu uczestnikowi nieumiejącemu pływać powinna towarzyszyć w kajaku osoba
umiejącą pływać. Dzieci poniżej 15 roku życia powinny płynąć z osobą dorosłą, która potrafi
pływać.
4. Niedozwolone jest zdejmowanie kamizelki asekuracyjnej, gdy kajak znajduje się na
wodzie. Kamizelka asekuracyjna powinna być założona tak, by ściśle przylegała do ciała.
5. Nie wolno wstawać, siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać wiosłami
inne kajaki. Grozi to wywrotką, zniszczeniem sprzętu, a w najgorszym wypadku utonięciem!
6. Organizator wyznacza osoby prowadzące i zamykające spływ. Zabrania się wypływania
przed osoby prowadzące lub/i pozostawania za zamykającymi spływ. Podczas płynięcia,
załogi powinny płynąć w odstępach 2-5m, zachowując zawsze kontakt wzrokowy z innymi
uczestnikami spływu.
7. W razie przeszkody na rzece lub wywrotki kajaku z jakiegoś powodu następna załoga
podaje komendę STOP NA WODZIE lub w inny sposób zrozumiale to komunikuje! Wtedy
pozostałe załogi podpływają do brzegów rzeki i kotwiczą łapiąc się stałych elementów
(gałęzi, traw, drzew). Tylko Organizator lub najsprawniejsza załoga powinna pomagać
poszkodowanym, podczas gdy inni czekają do końca udzielania pomocy lub do pozwolenia
na dalsze płynięcie.
8. W przypadku zatoru na rzece należy spowolnić kajak, czyli wiosłować do tyłu lub
zatrzymać się przy brzegu, pozwalając przepłynąć przez przeszkodę kajakom, które płyną
przed nami.
9. Podczas pokonywania przeszkód, zakrętów, kładek można pomagać sobie wiosłem lub
rękoma odpychając się ostrożnie od drzew, gałęzi lub brzegów rzeki.
10. Śluzy, jazy i niebezpieczne miejsca - wysiadamy na brzeg i przenosimy lądem kajak na
druga stronę przeszkody.
11. W razie wywrotki należy jak najszybciej wydostać się z wody i czekać na pomoc
Organizatora lub innych uczestników spływu.
12. Uczestnicy spływu nie są ubezpieczeni. Ubezpieczają się we własnym zakresie.
13. Na spływie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
14. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego i ochrony

przyrody.
15. Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania / przy zgłoszeniu / dokumentu
tożsamości.
16. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w spływie pod opieką osoby
dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo lub za pisemną
zgodą opiekuna prawnego dostarczoną Organizatorowi przed spływem.
17. Uczestnicy spływu są zobowiązani do kulturalnego zachowania na wodzie i w miejscu
postoju.
18. Każdy pełnoletni uczestnik sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz zdrowie
podczas całego spływu oraz czynności z nim związanych.
19. Wszyscy uczestnicy wykonują polecenia wydawane przez osoby pełniące funkcje
organizatora.
Prosimy o rozwagę i życzymy udanego spływu!
Organizatorzy

………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………….
(Adres zamieszkania)
……………………………………………………….
…………………………………………………….....
(PESEL)

Oświadczenie
uczestnika spływu kajakowego w Noc Świętojańską
Niniejszym oświadczam, iż uczestnicząc w nocnym spływie kajakowym, który odbędzie
się 22 czerwca 2019 roku na odcinku rzeki Bystrzyca od Prawiednik do Zalew Zemborzycki,
biorę na siebie pełną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Zapoznałem (-am) się z
REGULAMINEM spływu i w pełni go akceptuję. Mój stan zdrowia i moje umiejętności
pływackie pozwalają mi na udział w spływie. W przypadku zniszczenia lub zagubienia
powierzonego mi sprzętu ponoszę odpowiedzialność materialną. Wyrażam zgodę na
ewentualne upublicznienie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć, filmów z imprezy za
pomocą środków masowego przekazu i nie będę żądać od Organizatora żadnych
wynagrodzeń z tego tytułu.

…………………………………………………………………
Czytelny podpis

Oświadczenie
o odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią podczas spływu
w Noc Świętojańską
Ja niżej podpisany (-a) ……..………………………………………………………………
legitymujący (-a) się dowodem tożsamości seria ………….. numer ………... zamieszkały (-a)
w ………………………………………przy ul.….……………………………………………..
oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem …………………………………………………
urodzonego (-ej) dnia ……………………………… w…………………….….. i wyrażam
zgodę na jego/jej uczestnictwo w Nocnym spływie kajakowym w Noc Świętojańską, który
odbędzie się 20 lipca 2019 r. w Lublinie. Oświadczam, iż ww. osoba niepełnoletnia bierze
udział w spływie wyłącznie na moją odpowiedzialność i pozostawać będzie w czasie tego
wydarzenia pod moją opieką. Posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań
medycznych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zarówno ja, jak i mój podopieczny
zapoznaliśmy się z treścią regulaminu spływu, akceptujemy jego postanowienia
i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.
..……....……………………………………
(czytelny podpis opiekuna)

