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REGULAMIN SPŁYWU I PIKNIKU KAJAKOWEGO 

ROKITNO – LESZKOWICE 
 

I. Cel spływu 
Celem spływu jest promocja szlaku kajakowego „Pradolina Wieprza” utworzonego w ramach 
projektu współpracy realizowanego przez Lokalne Grupy Działania: „Zielony Pierścień”, „Doliną 
Wieprza i leśnym szlakiem”, „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” i „Małe Mazowsze”. 

II. Organizator 
Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 18A, 
Wypożyczalnia kajaków „Tomi” Tomasz Józwiak, 21-100 Lubartów, Kolonia Wólka Rokicka 11 

III. Termin spływu 
Spływ i piknik odbędzie się w dniu 22 września 2013 roku. 

IV. Trasa spływu 
Spływ odbędzie się na rzece Wieprz, na odcinku Rokitno – Leszkowice. 

V. Organizacja spływu 
9. 30 – zbiórka  uczestników spływu na przystani kajakowej  Tomi Kolonia Wólka Rokicka 11, 
 
10.00 – rozpoczęcie spływu, 
 
15.30 – 16.00 – dopłynięcie do Leszkowic, 
 
16.00 – 19.00  - część integracyjno – promocyjna (poczęstunek, ognisko, część artystyczna-
szanty, rozdanie uczestnikom okolicznościowych dyplomów i przewodników kajakowych), 
 
19.00 – zakończenie spływu. 
 

VI. Warunki uczestnictwa 
1. Spływ ma charakter otwarty. 
2. Rekrutacja uczestników spływu odbędzie się na zasadzie rezerwacji drogą telefoniczną pod 
numerem telefonu 697 446 554  oraz po wpłaceniu 30 PLN od osoby na konto Wypożyczalni 
Kajaków „Tomi” Bank BPH nr konta: 38 1060 0076 0000 3260 0133 5410.  
Rekrutacja odbywa się do 12.08.2013 r. 
3. Opłata od jednej osoby wynosi 30 PLN dla uczestnika spływu ( kajaki + impreza przy ognisku     
+ ubezp. NNW) 
4. Organizatorzy zapewniają uczestnikom spływu odpowiednio : wynajem kajaków 
dwuosobowych, transport kajaków, ubezpieczenie NNW, poczęstunek przy ognisku. 
5. Uczestnicy spływu powinni zabrać ze sobą na trasę prowiant oraz napoje. 
6. Osoby dorosłe uczestniczą w spływie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie wyłącznie pod 
opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. 
7. Uczestnicy spływu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków 
atmosferycznych w dniu spływu. Zaleca się również zabranie ze sobą nakrycia głowy. Wskazane 
jest również zabranie zapasowego ubrania, zabezpieczonego przed zamoczeniem w 
hermetycznym worku. 
8. Uczestnicy spływu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków 
odurzających. 
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9. Uczestnicy spływu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i jego stosowania. 
 

VII. Zasady obowi ązujące uczestników podczas spływu kajakowego 
1. Uczestnicy spływu mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń organizatorów. 
2. Podczas spływu uczestnik ma obowiązek płynięcia w zapiętej kamizelce. 
3. Bagaż uczestnika spływu powinien być rozłożony równomiernie w kajaku, zabezpieczony 
najlepiej w hermetycznie zamkniętym worku. 
4. Uczestnik spływu zobowiązany jest nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania. 
5. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, 
w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu. 

VIII. Postanowienia ko ńcowe 
1. Udział w spływie jest dobrowolny. 
2. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na 
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas pokonywania trasy. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 
trwania imprezy. 
5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 
organizator nie odpowiada. 
6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 
spowodowane przez uczestników spływu, w których brali oni udział. 
7. Uczestnik spływu wpisując się na listę osób biorących udział w spływie akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu. 
8. Wszyscy uczestnicy biorący udział w spływie wyrażają zgodę na publikację ich 
wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 
organizatorów. 
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów. 
10. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość 
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 
11. Osoba nie stosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez organizatorów 
wykluczona z dalszego uczestnictwa w imprezie. 
 


