Regulamin Spływu Kajakowego w ramach projektu pn.
„Żyj bezpiecznie, zdrowo i na sportowo”
w dniu 6 sierpnia 2022 r. (sobota)

1. Organizator
1. Organizator

2. Partnerzy

OSP Boleszkowice

3. Cele i zadania spływu
• promocja zasobów turystyczno-krajobrazowych i przyrodniczych gminy,
• przeciwdziałanie indywidualizacji życia społecznego,
• promocja aktywnych form wypoczynku.

4. Kierownictwo spływu
Krzysztof Fira tel. 607 560 160 oraz Janusz Mazurek,

5. Zbiórka uczestników
Zbiórka uczestników odbędzie się na placu przy elektrowni wodnej na tzw. „Wyspie” w Namyślinie,
skąd rozpocznie się spływ kajakowy.
6. Trasa spływu: ok 7 km, trudność: średnia
START Namyślin (rzeka Myśla – „Wyspa”) - Chlewice –Porzecze (Koniec drogi asfaltowej z Porzecza
w kierunku rzeki Odry) META
7. Warunki uczestnictwa w spływie

W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające umiejętność pływania. Dzieci
i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w spływie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność
osób dorosłych, będących prawnymi opiekunami.
Uczestnictwo w spływie kajakowym jest bezpłatne.
Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
Ilość uczestników jest ograniczona do 50 osób
• o uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają mieszkańcy
gminy Boleszkowice, którzy zapiszą się do dnia 25 lipca br. Po tym terminie w przypadku nie
nieosiągnięcia limitu miejsc zapisywane będą, również osoby z poza gminy Boleszkowice według
kolejności zgłoszeń.
• zgłoszenie uczestnictwa w spływie następuje w momencie dostarczenia formularza zgłoszeniowego,
• warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz
podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu,
• prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie,
• uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony
przyrody,
• wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej,
• obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę
swoich możliwości,
• w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowaniu przez uczestnika spływu w/w używek
Organizator powiadomi o tym fakcie Policję,
• zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za
zamykającym spływ,
• na spływie obowiązuje zakaz kąpieli,
• każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem
i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną odzież na zmianę, buty,
w których można wejść do wody,

• cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone
przed zamoczeniem i utonięciem,
• organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu,
• uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa
wyrządzone przez siebie szkody,
• kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się
regulaminowi spływu,
• organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny czy daty
rozpoczęcia i programu spływu, jak i odwołania spływu w przypadku wysokiego lub niskiego stanu
wody lub złych warunków pogodowych oraz innych sytuacji losowych, których nie można było
przewidzieć,
• przed rozpoczęciem spływu wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się u organizatora
imprezy.
8. Zgłoszenia na spływ
Zgłoszenia na „FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM" należy dostarczyć osobiście do dnia 4 sierpnia
2022 r. (lub do wyczerpania miejsc). Rezygnacji ze spływu można dokonać najpóźniej do dnia 4
sierpnia 2022 r do godz. 15:00 osobiście w Urzędzie Gminy Boleszkowice pok. Nr 13, w przypadku
rezygnacji w późniejszym terminie, niż wymieniony powyżej, organizator obciąży uczestnika kosztami
organizacji spływu kajakowego przypadającego na jednego uczestnika.
Organizator w przypadku rezerwacji kajaków przez pojedyncze osoby zastrzega sobie prawo do
uzupełnienia składu załogi kajaku.
9. Organizator zapewnia
• transport kajaków na miejsce spływu i z powrotem,
• kajaki, wiosła oraz kamizelki ratunkowe,
• transport uczestników z miejsca zakończenia spływu (Rzeka odra na wysokości Porzecza) na miejsce
rozpoczęcia spływu (Namyślin, - „Wyspa”) transport zostanie zapewniony po zakończeniu imprezy,
• gorący posiłek po zakończeniu spływu na mecie (Rzeka Odra na wysokości miejscowości Porzecze)

10 . Zakładany harmonogram spływu (może ulec zmianie)
10:00 ZBIÓRKA uczestników na placu przy elektrowni wodnej na tzw. „Wyspie” w Namyślinie, rejestracja
uczestników, przydzielenie sprzętu pływającego, przypomnienie regulaminu
zapoznanie

z

spływu

oraz

podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na wodzie uczestników spływu, START

rozpoczęcie spływu, wodowanie kajaków m. Namyślin,
11:00 - 11:15

Wpłynięcie na Odrę za Chlewicami

11:45 - 12:00

META zakończenie spływu / Droga asfaltowa na Porzeczu,

12:00 - Poczęstunek (pieczenie kiełbasek przy ognisku),
12:30 – Wręczanie upominków, konkursy i losowanie nagród
13:00 - Zakończenie imprezy, pożegnanie uczestników.

11. Postanowienia końcowe
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w spływie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z RODO przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia spływu w szeroko
pojętych celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, także w celach statystycznych, analitycznych
oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w rozporządzenia.
Właściciel danych ma prawo do kontroli do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel
danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w
zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach
właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora w formie pisemnej.
3. Uczestnik spływu jest zobowiązany do podania następujących danych:
- imię i nazwisko,
- telefon kontaktowy,
- miejsce zamieszkania,
4. Warunkiem udziału w spływie kajakowym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Organizatorzy

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSOBY NIELETNIEJ
„Spływ kajakowy na rzekach Myśla i Odra” – 06 sierpnia 2022r.
Wyrażam zgodę na udział osoby niepełnoletniej – mojego dziecka na udział w Spływie Kajakowym,
który odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2022 r.
1. Jednocześnie oświadczam, że regulamin spływu jest mi znany i akceptuję go.
2. osoby niepełnoletnie uczestniczą w spływie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator
spływu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami spływu.
1. Nazwisko: (uczestnika – dziecka) ............................................................................
2. Imię (imiona):...................................................................... ……………………….
3. Telefon do rodzica …………………………………………………………………
4. opiekun dziecka podczas spływu ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu spływu
oraz wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

___________________
data

................................................................................
Podpis rodzica/opiekuna

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w Spływie Kajakowym
w dniu 06 sierpnia 2022 r.

wypełnia uczestnik spływu:

1. Zgłaszam swój udział w Spływie Kajakowym na rzece Myśla i Odra
organizowanym w dniu 06 sierpnia 2022 r.
2. Imię i nazwisko _____________________________________
Telefon kontaktowy: ________________________

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Spływu Kajakowego i zobowiązuję
się go przestrzegać.
4. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w spływie kajakowym
w dniu 06 sierpnia 2022 r.
5. Oświadczam, że wezmę udział w szkoleniu instruktażowym poprzedzającym spływ.

___________________
data

____________________________
podpis uczestnika spływu

Boleszkowice, 06 sierpnia 2022 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY O WYRAŻENIU ZGODY NA
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż w związku z moim / mojego dziecka
…………………………………………* udziałem w spływie kajakowym po rzekach Myśla i Odra
w ramch projektu pn. „Żyj bezpiecznie, zdrowo i na sportowo”

w dniu 06 sierpnia 2022r.,

wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku /głosu /wypowiedzi/imienia i
nazwiska przez Organiztorów, do celów informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją
w/w imprezy.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy, imię i nazwisko lub nagrania
wykonane podczas w/w wydarzenia mogą być umieszczone w lokalnej prasie i na stronach
internetowych związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia oraz wykorzystane w materiałach
promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o

wynagrodzenie

względem

Organizatora

spływu,

z

tytułu

wykorzystywania

mojego

wizerunku/głosu/wypowiedzi/imienia i nazwiska na potrzeby określone w oświadczeniu.
Podpisanie oświadczenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby lub opiekuna prawnego
* - niepotrzebne skreślić

