
REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO  

Wielkanocna Wełna 

na trasie Mieścisko – Wągrowiec w dniu 22 kwietnia 2019 r. 

1. Każdy uczestnik bierze udział w spływie kajakowym na własną odpowiedzialność i na własnym lub wypożyczonym 

sprzęcie.  

2. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem.  

3. W czasie spływu uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu oraz poleceń Kierownictwa. 

4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.  

5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie tylko pod opieką osób dorosłych, biorących na siebie pełną 

odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i zachowanie.  

6. 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 bez prawa 

zwrotu kosztów uczestnictwa.  

7. Zabrania się wyprzedzania kajaka pilota początkowego oraz pozostawania za kajakiem pilota końcowego.  

8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do płynięcia w prawidłowo zapiętych kamizelkach asekuracyjnych.  

9. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkód, 

które wyrządził umyślnie.  

10. W przypadku gdy uczestnik spływu korzysta ze sprzętu organizatora zdaje użyczony sprzęt wyczyszczony, kompletny i 

w stanie sprawności w jakim go otrzymał.  

11. Uczestnik spływu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym osobom lub mieniu.  

12. Uczestnik spływu powinien posiadać nakrycie głowy oraz okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i 

gałęziami drzew, ubranie dostosowane do panujących warunków atmosferycznych, (np. ciepłą bieliznę oraz szczelnie 

zapakowaną i zabezpieczoną przed zatonięciem zapasową odzież konieczną na przebranie w przypadku przymusowej 

kąpieli), buty, w których można wejść do wody, napoje oraz niezbędną żywność.  

13. Podczas spływu oraz bezpośrednio przed jego rozpoczęciem obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz środków 

odurzających lub innych podobnie działających środków.  

14. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie spływu oraz przestrzegania przepisów prawa 

wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.  

15. Uczestnicy zobowiązani są, w razie potrzeby i w miarę posiadanych umiejętności i możliwości do udzielania pomocy 

pozostałym uczestnikom spływu. 

16. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w spływie osobom, co do których istnieje podejrzenie bycia pod 

wpływem alkoholu oraz środków odurzających lub innych podobnie działających środków.  

17. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, 

które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu. 

18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spływie na 3 dni przed terminem spływu organizator zastrzega sobie prawo 

do zwrotu 50% wpisowego. W przypadku późniejszej rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane. 

19. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Kierownictwa Spływu.  

20. W kwestiach spornych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

KARTA TURYSTY 

1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać swoją ojczyznę. 

2. Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu - i Ty jesteś za nie odpowiedzialny. 

3. Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą. 

4. Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić. 

5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj. 

6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać. 

7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj. 

8. Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce. 

9. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym. 

10. Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie. 

11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych. 

12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się. 


