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REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO 
realizowanego w ramach projektu „Woda Góry Las” 

 - PROGRAM WODA - 
 

 
Warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz 
podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu. 
 
Uczestnik zobowiązuje się:  

 

1. Zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa na spływie.  

2. Stosować się do zaleceń i uwag organizatorów, kadry instruktorskiej w trakcie trwania 

spływu i zajęć.  

3. Nie spożywać alkoholu i innych środków odurzających w trakcie trwania spływu.  

4. Dbać o porządek i nie zanieczyszczać trasy spływu.  

5. Podczas płynięcia w pontonie, uczestnik ma obowiązek być w zapiętej kamizelce.  

6. Dbać o powierzony sprzęt turystyczny.  

7. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność 

finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.  

8. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny 

być zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem. Organizator spływu nie 

odpowiada za szkody związane ze zniszczeniem sprzętów elektronicznych. 

9. Akceptować warunki i program imprezy, w tym:  

a) spływ rzeką w ciągu dnia może trwać od 3 do 5 godzin,  

b) przerwy lądowe robione na polach lub leśnych polanach,  

c) uczestnik liczy się z możliwością wypadnięcia z kajaka,  

d) pojawienie się zakwasów w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego, którego 

wymaga pływanie kajakiem.  

e) w przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować 

według poleceń instruktora. 

f) na spływie obowiązuje zakaz kąpieli. 

 

10. Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku 

związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie 

wyznaczonej trasy. 

 

Postanowienia końcowe:  
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1. Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do 

regulaminu i zasad bezpieczeństwa.  

2. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.  

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu (np. za 

aparaty słuchowe, implanty, telefony które mogą zostać zamoczone, jeżeli uczestnik 

zdecyduje się je użytkować w trakcie spływu).  

4. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, 

godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku 

wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych. 

5. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu spływu należy do organizatora.  

6. Uczestnicy spływu zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW). 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie spływu. Zdjęcia/film mogą 

być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu. 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w badaniach ankietowych przed i po zakończeniu 

spływu. 

 

 

 

 

 

 

 

  


