
Regulamin  Spływu Kajakowego rzeką WIDAWĄ 

07.07.-08.07.2012 r. 

1.     Organizator: 

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa 
Komandor – Aneta i Jarosław Fiskies- członkowie Klubu Wodnego „Szekla”  

2.      Cele i zadania spływu:  

o        popularyzacja kwalifikowanej turystyki wodnej;  

o        spotkanie wodniaków w celu wymiany doświadczeo;  

o        promocja szlaków kajakowych w dolinie Dobrej Widawy;  

o        propagowanie czynnego wypoczynku wśród mieszkaoców LGD DW;  

o        promocja obszarów LGD DW; 

3.      Termin spływu: 07-08.07.2012 r.  

4.      Trasa spływu: Wilków- Bierutów- Ligota Mała.  

5.      Warunki uczestnictwa: 

       W spływie mogą brad udział osoby: młodzież szkolna oraz osoby dorosłe. Osoby w wieku do lat 
16 powinny płynąd pod opieką osoby dorosłej.  Każdy uczestnik powinien posiadad umiejętnośd 
pływania. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialnośd. 
Ilośd uczestników jest ograniczona do 20 osób.  

Osoby poniżej 18 lat muszą posiadad pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na 
udział w spływie kajakowym.  

6.      Zgłoszenia na spływ i wpisowe: 

        Zgłoszenia indywidualne na karcie zgłoszeo wysyłamy pocztą elektroniczną lub dostarczamy do 
siedziby Biura LGD DW do 04.07.2012 r. do godz. 15:45. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 
i niepowiadomienia organizatora w terminie do 05.07.2012r. zobowiązuje się do poniesienia  
kosztu  związanego z organizacją spływu w wysokości 300 PLN. 

7.      Organizator  zapewnia: 

o       transport uczestników oraz sprzętu pływającego;  

o       posiłki ; 

o       Odpowiedni sprawny sprzęt pływający; 

o       Sprzęt ratunkowy (kamizelki asekuracyjne);  



o       Obecnośd 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 posiadad apteczkę i reperaturkę;  

9.      Uczestnicy zobowiązani są do:  

o       przestrzegania postanowieo regulaminu i zarządzeo Kierownictwa Spływu;  

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

o       udzielania pomocy innym uczestnikom oraz koleżeoskiego  
i kulturalnego zachowania się;  

o       Stawienie się w miejscu zbiórki tj. Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67/69 na 
parkingu siedziby biura LGD Dobra Widawa o godz. 10.00.    

o       Przestrzeganie poleceo pilota w czasie trwania spływu;  

o       Kulturalne i godne spływowicza zachowanie na wodzie i lądzie;  

o       Dbałośd o sprzęt oraz odpowiedzialnośd za ewentualne zniszczenia;  

o       Odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone innym osobom oraz mieniu;  

o       Kąpanie się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych;  

o       Pomoc przy codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoski 
kajaków, codzienne wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczanie, 
przygotowywanie posiłków itp.);  

o       Udzielanie pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy 
potrzebują;  

o       Informowad i uzgadniad z pilotem wszelkie oddalenia się od grupy;   

10.  Zabrania się: 

o        wyprzedzania pilota prowadzącego Spływ;  

o        pozostawania za pilotem zamykającym Spływ;  

o        spożywania alkoholu; 

  

 



                                                                                                                        ORGANIZATORZY 

  

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

Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany programu 
Spływu oraz zmiany jego trasy.  

 

 

Zatwierdził: Zarząd LGD Dobra Widawa  

 
  

 


