
Regulamin  Spływu Kajakowego rzeką Widawą  

13.06.2015 -- 14.06.2015 r. 

 

1. Organizator: Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa 

 

2. Cele i zadania spływu:  
o popularyzacja kwalifikowanej turystyki wodnej;  

o   spotkanie wodniaków w celu wymiany doświadczeń;  

o   promocja szlaków kajakowych w dolinie Dobrej Widawy;  

o   propagowanie czynnego wypoczynku wśród mieszkańców LGD DW;  

o   promocja obszarów LGD DW;  

 

3. Termin spływu: 13-14.06.2015 r. 

 

4. Trasa spływu: Zbytowa – Chrząstawa Wlk. - Kiełczów. Planowana trasa może ulec 

zmianie. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

- w spływie może brać udział młodzież szkolna oraz osoby dorosłe; 

- osoby w wieku do lat 16 powinny płynąć pod opieką osoby dorosłe;   

- każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania. Każdy uczestnik bierze 

udział w spływie na własną odpowiedzialność; 

- ilość uczestników jest ograniczona do 30 osób;  

- osoby poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych 

opiekunów na udział w spływie kajakowym; 

- nocleg odbędzie się w hali gimnastycznej w szkole, dlatego każdy z uczestników jest 

zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie karimatę, śpiwór oraz ręcznik. 

 

6 Zgłoszenia na spływ i wpisowe: 

1) Zgłoszenia indywidualne na karcie zgłoszeń wysyłamy pocztą na adres: 

biuro@dobrawidawa.pl, pocztą lub osobiście: LGD Dobra Widawa,  ul. Wojska 

Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica do 29.05.2015 r. do godz. 15:00. 

2) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa i niepowiadomienia organizatora w terminie 

po 08.06.2015 r. zobowiązuje się do poniesienia kosztu związanego z organizacją 

spływu w wysokości 300 PLN. 

 

7. Organizator  zapewnia: 
o transport uczestników oraz sprzętu pływającego;  

o   posiłki + napoje (woda mineralna); 

o   odpowiedni sprawny sprzęt pływający; 

o   sprzęt ratunkowy (kamizelki asekuracyjne);  

o   obecność pilota na trasie spływu;  

o   pomoc pilota przy sprawach organizacyjnych i bytowych;  

 

8. Sprzęt i ekwipunek. 

Uczestnicy biorą udział w spływie na wypożyczonym  sprzęcie pływającym. 

Zespół powinien posiadać apteczkę i reperaturkę;  

 

 

 

mailto:biuro@dobrawidawa.pl


9.      Uczestnicy zobowiązani są do:  
o przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń Kierownictwa Spływu;  

o przestrzegania zasad ochrony przyrody, bezpieczeństwa ppoż. i Karty Turysty;  

o udzielania pomocy innym uczestnikom oraz koleżeńskiego i kulturalnego 

zachowania się;  

o stawienia się w miejscu zbiórki tj. Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67/69 na parkingu 

siedziby biura LGD Dobra Widawa o godz. 09.00.    

o przestrzegania poleceń pilota w czasie trwania spływu;  

o kulturalnego i godnego zachowania na wodzie i lądzie;  

o  dbałości o sprzęt oraz odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia;  

o odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym osobom oraz mieniu;  

o kąpania się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych;  

o pomocy przy codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoski 

kajaków, codzienne wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczanie, 

przygotowywanie posiłków itp.);  

o udzielania pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy 

potrzebują;  

o informowania i uzgadniania z pilotem wszelkiego oddalenia się od grupy;   

o   uczestnicy spływu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie i na własny koszt; 

 

 

10.  Zabrania się: 
o wyprzedzania pilota prowadzącego Spływ;  

o pozostawania za pilotem zamykającym Spływ;  

o spożywania alkoholu; 

  

 

  

11. Program spływu co do długości może ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu 

z grupą. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu spływu oraz zmiany jego 

trasy.  

 

 

 

 

 

Zatwierdził: Zarząd LGD Dobra Widawa  

 

  

 


