
 
 

„Spływ Kajakowy w ramach Wakacji z OKiSem” 

Namysłów–Lubska 

 19.07.2020 r. 
 

ORGANIZATOR  : Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie. 
 
Program i   trasa  spływu 
godzina program 

8:45 
 
 
 

9:00 
 
 

 
10:00 - 12:00 
 

12:15 
 
 

13:00 

Zbiórka pod Halą Sportowo Widowiskową w      
Bierutowie. Podpisanie wymaganych zgód na udział  
w wydarzeniu. 
 
Wyjazd uczestników autokarem spod Hali     
Sportowo-Widowiskowej w Bierutowie na miejsce     
startu spływu. 
 
Spływ: Namysłów-Lubska. 
 
Przewóz uczestników po zakończeniu spływu do      
Bierutowa pod Halę Sportowo-Widowiskową. 
 
Piknik rodzinny na terenie zielonym przy Hali       
Sportowo-Widowiskowej w Bierutowie. W programie: 

● gry i zabawy dla dzieci i dorosłych 
● animacje 
● kiełbaska z grilla 

 

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A 
 
1. Warunkiem uczestnictwa  w wydarzeniu jest zapoznanie się 

z ustalonymi zasadami określonymi w regulaminie oraz zobowiązanie się do ich           
przestrzegania  potwierdzając  to własnoręcznym  podpisem. 

2. Zapoznanie się i podpisanie oświadczeń (zał nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do regulaminu).  
W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu imprezy może spowodować wykluczenie       
uczestnika. 

4. Zapoznanie się z samouczkiem kajakarstwa i bezpiecznego korzystania z kajaków, który           
znajduje się na stronie https://www.kayakpaddling.net/pl/ 

 
Ś W I A D C Z E N I A  
Organizator zapewnia: miejsce w kajaku, przejazdy, animację czasu wolnego po zakończeniu           
spływu, posiłek  z grilla. 
 
Z G Ł O S Z E N I A 

Zgłoszenia z podpisanymi oświadczeniami należy kierować do:  

Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie ul. Przyjaciół Żołnierza 14a: 
kontakt@okiswbierutowie.pl 
tel. 663 166 188  
podając: nazwisko i  imię oraz numer telefonu. 
Dodatkowo w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie opiekuna i ewentualnie zgoda          
rodziców i upoważnienie dla opiekuna  (jeśli nie płynie pod opieką rodzica). 
Do dnia 17.07.2020 do godz. 14:00 lub do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest             
ograniczona. 
 

E K W I P U N E K   I N D Y W I D U A L N Y 

● czapka 
● torba lub plecak 
● ubranie luźne sportowe adekwatne do pogody i poziomu trasy, najlepiej takie, które 

będzie można ubrudzić, dodatkowo, drugie ubranie na przebranie 
● buty, najlepiej takie aby można było w razie potrzeby wejść w nich do wody i żeby 

chroniły stopy przed różnymi niespodziankami, które kryją się w rzece 
● materiał opatrunkowy 
● płaszcz przeciwdeszczowy 
● okulary przeciwsłoneczne 
● filtr przeciwsłoneczny 
● odstraszacz komarów  
● prowiant i wodę na drogę 
● jeśli jesteś uzależniony od regularnego zażywania leków, powinieneś  zabrać je ze sobą 
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REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO rzeką Widawa 
organizowanego w ramach wydarzenia „Wakacje z OKiSem”  

 
§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Spływ kajakowy realizowany jest w ramach wydarzenia „Wakacje z OKiSem” w 
mieście Bierutów. 

2. Niniejszy regulamin określa:  organizację i zasady udziału w spływie kajakowym, 
prawa i obowiązki uczestnika spływu. 

3. Udział w spływie jest nieodpłatny. 
4. Limit uczestników spływu wynosi 30 osób. 
5. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia chęci 

uczestniczenia w spływie poprzez złożenie oświadczenia w miejscu określonym 
przez organizatora. 

 
§2 

 ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem spływu kajakowego jest Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie z 
siedzibą przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14A, 56-420 Bierutów. 

 
§3  

UCZESTNICY SPŁYWU KAJAKOWEGO 
 

1. W spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie. (ZAŁĄCZNIK NR 2 i 4) Osoby w 
wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką rodziców lub 
prawnych opiekunów. Zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej opiekun wyraża 
pisemnie. Druk ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1 i 3 
do REGULAMINU SPŁYWU KAJAKOWEGO. 

2. Uczestnicy spływu zobowiązani są do właściwego przygotowania się do spływu, 
szczególnie jeśli chodzi o właściwy ubiór i kondycję fizyczną. 

3. Uczestnicy spływu biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, szczególnie 
mając na uwadze możliwości własnego organizmu. 
 

§4 
TERMIN, HARMONOGRAM I MIEJSCE SPŁYWU 

 
1. Spływ kajakowy na rzece Widawa odbędzie się 19 lipca 2020 r.  
2. Godz. 8:45 - Zbiórka pod Halą Sportowo Widowiskową w Bierutowie. 
3. Godz. 9:00 - Wyjazd uczestników autokarem spod Hali Sportowo-Widowiskowej w 

Bierutowie na miejsce startu spływu. 
4. Godz. 10:00-12:00 Spływ kajakowy. Namysłów-Lubska. 
5. Godz. 12:15 - Przewóz uczestników po zakończeniu spływu do Bierutowa pod Halę 

Sportowo-Widowiskową. 

§5 
 ZASADY I PROCES REKRUTACJI 

 
1. Informacje o możliwości uczestniczenia w spływie kajakowym zamieszczone 

zostaną na stronie internetowej OKiSu oraz w mediach społecznościowych, na 
tablicach ogłoszeniowych,  zostaną przesłane droga elektroniczną z prośbą o 
rozpowszechnienie. 

2. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w spływie kajakowym zobowiązane są do 
złożenia w OKiS  w Bierutowie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA stanowiącej 
Załącznik nr 2 i 4 dla osób dorosłych lub Załącznik 1 i 3 dla osób poniżej 18 roku 
życia. Zgłoszenie można złożyć drogą pocztową, e-mail, lub osobiście. 

3. Dane adresowe: Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie, 56-420 Bierutów 
 e-mail: kontakt@okiswbierutowie.pl 

4. Formularz KARTY ZGŁOSZENIA dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz, a 
także na stronie internetowej OKiSu. 

5. Termin składania kart zgłoszenia upływa 17 lipca 2020 r.  Nabór odbywa się w 
sposób ciągły. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spływu decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. 

 
§6  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SPŁYWU KAJAKOWEGO 
 

1. Uczestnik zakwalifikowany do spływu kajakowego zobowiązany jest do wzięcia 
udziału w wydarzeniu zgodnie z „Harmonogramem wydarzenia”. 

2. Uczestnicy spływu zobowiązani są do właściwego przygotowania się do spływu, 
szczególnie jeśli chodzi o właściwy ubiór i kondycję fizyczną. 

3. Uczestnicy spływu biorą udział w Spływie na własną odpowiedzialność, szczególnie 
mając na uwadze możliwości własnego organizmu. 

4. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, 
ochrony przyrody oraz karty turysty.  

5. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w założonej i zapiętej 
kamizelce asekuracyjnej. 

6. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom 
spływu w miarę swoich możliwości.  

7. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu 
pływającego.  

8. O wszelkich uszkodzeniach sprzętu kajakowego należy niezwłocznie powiadomić 
Organizatora. 

9. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu 
przeprowadzanego spływu. 

10. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu 
przeprowadzanego spływu. 
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11. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków 
odurzających.  

12. Każde dolegliwości i urazy należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi lub 
Wykonawcy. 

13. Uczestnik dba o dobre imię Organizatora/Wykonawcy.  
14. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz 

pozostawania za zamykającym spływ.  
15. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli. 
16. Każdy 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.  

17. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny 
być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.  

18. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zakończeniu spływu.  

19. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów. 
20. Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za 

instruktorem zamykającym spływ. 
21. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować 

według poleceń kierownictwa spływu. 
22. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.  
23. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.  
24. 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. 

25. Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie 
podporządkują się regulaminowi spływu. 

26. Zabrania się uczestnikom:  pobierania i wynoszenia kajaku, wiosła, pagaju, 
kamizelki ratunkowej, bez zgody Organizatora. 

27. Uczestnikowi spływu zabrania się :  
a. oddalania od grupy, 
b. dotykania jakichkolwiek przypadkowo napotkanych przedmiotów, które 

mogłyby być niebezpieczne oraz zwierząt, 
c. chwytania się innych kajaków, 
d. pryskania wodą, kołysania kajaku ,nagłego zawracania, rozpędzania i 

wyprzedzania innych, 
28. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW. 
29. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być 

wykorzystywane do celów promocyjnych spływu.  
 

 
 
 
 

§7  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin spływu obowiązuje wszystkich uczestników spływu. 
2. Wszyscy uczestnicy startują w spływie na własną odpowiedzialność. 
3. W razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych stwarzających 

niebezpieczeństwo uczestników, ORGANIZATORZY mają prawo częściowo 
ograniczyć lub zupełnie odwołać spływ kajakowy. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
5. Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu spływu Kajakowego oznacza rezygnację 

z uczestnictwa w Spływie poprzez wykluczenie uczestnika przez Organizatora 
spływu. 

6. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
niestosowania się uczestników spływu do regulaminu i ogólnie przyjętych norm 
zachowania.  

7. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną 
rozwiązane w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze 
postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 
 
 
  


