Regulamin
Wiosennego spływu kajakowego Rzeką Dojcą z
Ruchockiego Młyna do śluzy przy restauracji
„Kaukaska” z zakończeniem w „Camping Marina
Ustronie” przy plaży w Karpicku.
Otwarcie Sezonu Turystycznego w Powiecie
Wolsztyńskim
1. Organizator:

Stowarzyszenie Turystyka Rekreacja Sport „H2O”
pod patronatem Starosty Powiatu Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka

Komandor Spływu Izydor Jaszczak - Instruktor Turystyki Kajakowej PZK leg 1980
Przedstawiciel Organizatora
Zbigniew Jankowiak – Instruktor Turystyki Kajakowej leg 1452 tel. 696 433 128
www.h2owolsztyn.pl e-mail: kontakt@hydrosfera-jankowiak.pl
2. Cele i zadania spływu:
Popularyzacja kwalifikowanej turystyki kajakowej.
Propagowanie czynnego i aktywnego wypoczynku.
Promowanie szlaków kajakowych Powiatu Wolsztyńskiego.
3. Termin:
30 kwietnia 2017 (niedziela)
4. Trasa:
Most drogowy nad Rzeką Dojcą w Ruchockim Młynie, przełom Dojcy, Nowy Młyn,
Stary Młyn, Jezioro Wolsztyńskie, śluza przy restauracji „Kaukaska” , „Camping
Marina Ustronie” przy plaży w Karpicku

5. Plan Spływu:
niedziela 30 kwietnia 2017r.
godz. 9:00 – weryfikacja uczestników przy moście drogowym w Ruchockim Młynie
(dojazd uczestników spływu we własnym zakresie)
godz. 9:30 – oficjalne rozpoczęcie spływu, po nim start
godz. 12:00 – śluzowanie, przerwa na grochówkę
godz. 13:00 – kontynuowanie spływu
godz. 14:00 – zakończenie spływu w "Camping Marina Ustronie” z muzyką,
ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i grillem.
6. Uczestnictwo:
Uczestnikiem spływu mogą być wyłącznie osoby umiejące pływać kajakiem.
Dopuszcza się do udziału w spływie osobę nieumiejące pływać kajakiem
w przypadku stworzenia przez nią załogi z osobą, która posiada takie umiejętności.
Uczestnicy biorą udział w spływie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Uczestnikiem spływu mogą być :
- osoby pełnoletnie
- osoby w wieku powyżej 16 lat, które przedstawią pisemną zgodę rodziców na
udział w spływie na własną odpowiedzialność lub będą pod jego opieką
- dzieci poniżej 16 lat będące pod opieką osoby dorosłej (jeśli nie jest to rodzic
wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda rodziców na udział w spływie pod opieką
wskazanej osoby).
Warunkiem uczestnictwa w spływie jest podpisanie przed startem oświadczenia
o braku przeciwwskazań ze względu na stan zdrowia do wzięcia udziału w spływie.
Oświadczenie dla niepełnoletnich składają rodzice. Wymagane dokumenty
uczestnik jest zobowiązany przekazać przed startem organizatorom.
7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia z numerem PESEL należy dokonać do 24 kwietnia. Ze względów
organizacyjnych ilość uczestników jest ograniczona, o przyjęciu na spływ
decyduje kolejność zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego.
8. Opłaty:
Wpisowe wynosi 40 zł od osoby. Płatność należy dokonać nie później niż do
dnia 24 kwietnia 2017r na konto Stowarzyszenia
BGŻ SA o/Wolsztyn 65 2030 0045 1110 0000 0324 3100

W przypadku rezygnacji z udziału w spływie opłaty nie będą zwracane
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- transport sprzętu pływającego
- miejsce w kajaku dwu osobowym z wygodnym siedziskiem i kamizelką asekuracyjną
- ubezpieczenie NW
- posiłek na postoju przy restauracji „Kaukaska” oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek i
grillem
9. Bezpieczeństwo, obowiązki uczestnika
Uczestnicy spływu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń
komandora spływu, związanych z kwestiami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwem
uczestników. Wszyscy uczestnicy podczas trwania spływu zobowiązani są do
noszenia prawidłowo założonej kamizelki asekuracyjnej .Uczestnicy zobowiązani są
do udzielania w miarę własnych możliwości pomocy wymagającym tego innym
uczestnikom. W trakcie spływu obowiązuje kolejność płynięcia wskazana przez
organizatorów. Podczas pokonywania trasy kajakiem, a także na postojach
obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych. Naruszenie
tego zakazu może skutkować usunięciem uczestnika ze spływu bez prawa zwrotu
opłat. Spływ zabezpieczony będzie przez Instruktorów Turystyki Kajakowej
i ratowników Wolsztyńskiego Oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej.
Uwaga!
Każda załoga na mecie zdaje czysty kajak oraz pobrany sprzęt (wiosła,
kamizelki, siedziska).
10. Dbałość o środowisko:
Organizatorzy zwracają uwagę uczestnikom aby podczas spływu nie śmiecić,
a co więcej w miarę możliwości zabrać ze sobą do kajaka worek w celu
posprzątania ewentualnych śmieci.
11. Postanowienia końcowe:
Udział

w

spływie
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i przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń i zakazów
Organizatorów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy

