
 
 

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO  
1. ORGANIZATOR: 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” 
ul. A. Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów 
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W spływie mogą brać udział osoby dorosłe, młodzież i dzieci pod opieką osób dorosłych 
a) dzieci do 16 lat tylko pod opieką osób dorosłych, 
b) młodzież w wieku 16 - 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na udział 

w spływie kajakowym, 
c) każdy uczestnik biorący udział w spływie robi to na własną odpowiedzialność (osoby do 18 

roku życia na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). 
 

3. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

a) odpowiedni, sprawny sprzęt pływający, 
b) sprzęt ratunkowy (kamizelki asekuracyjne), 
c) ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników spływu, 
d) transport sprzętu pływającego na miejsce startu i odbiór z punktu zakończenia spływu, 
e) obecność pilota na trasie spływu, 
f) pomoc w sprawach organizacyjnych i bytowych. 

 
4. UCZESTNIK SPŁYWU ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 

a) zapoznania się oraz przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń kierownictwa spływu 
oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń pilota w czasie trwania spływu, 

b) dbałości o powierzony mu sprzęt oraz odpowiedzialność finansową za ewentualne 
zniszczenie, 

c) poniesienia odpowiedzialności finansowej i prawnej za szkody wyrządzone innym osobom 
lub mieniu przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką, 

d) biwakowania w miejscach wskazanych przez kierownictwo spływu, 
e) kulturalnego i godnego zachowania podczas całego spływu, zarówno w wodzie jak i na lądzie, 
f) udzielenia pomocy innym uczestnikom spływu, 
g) przestrzeganie zasad ochrony przyrody i bezpieczeństwa p.poż. na całej trasie spływu, 
h) pomocy przy codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoski kajaków, 

codziennego wnoszenia i wynoszenia oraz zabezpieczenie sprzętu na brzegu) 
i) KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU, NARKOTYKÓW 

LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH PODCZAS TRWANIA SPŁYWU 
j) uczestnicy, którzy nie potrafią pływać lub pływają bardzo słabo obowiązkowo zakładają 

kamizelki asekuracyjne na czas spływania (dla własnego bezpieczeństwa sugerujemy 
wszystkim uczestnikom korzystać z dobrodziejstwa kamizelki asekuracyjnej, nie korzystanie 
z w/w tylko na własną odpowiedzialność uczestnika spływu). 



 
5. INNE: 

a) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu spływu, jego trasy lub całkowitego 
odwołania imprezy w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych (np. 
warunków atmosferycznych, warunków na wodzie, zagrożenia zdrowia lub życia 
uczestników lub innych okoliczności nie pozwalających na przeprowadzenie spływu 
kajakowego), 

b) W PRZYPADKU NIE STOSOWANIA SIĘ DO REGULAMINU, POLECEŃ 
KIEROWNICTWA SPŁYWU, ZAGRAŻANIE BEZPIECZEŃSTWU LUB ZDROWIU 
POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW IMPREZY ORAZ ORGANIZATORÓW, NISZCZENIE 
POWIERZONEGO SPRZĘTU ORGANIZATOR MA PRAWO DO 
NATYCHMIASTOWEGO WYKLUCZENIA UCZESTNIKA CO WIĄŻE SIĘ Z 
NIEZWŁOCZNYM OPUSZCZENIEM IMPREZY PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ, OSOBY 
NIEPEŁNOLETNIE POZOSTAJĄ DO PRZYBYCIA JEJ OPIEKUNÓW 
POWIADOMIONYCH W TRYBIE PILNYM. OSOBY WYKLUCZONE TRACĄ PRAWO 
DO WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ JAK I  ZWROTU PONIESIONYCH OPŁAT. 


