REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO „VII SPRZĄTANIE NIDY”
1. ORGANIZATORZY:
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkow Krajobrazowych
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Busku-Zdroju
Klub Wodny „Nida” PTTK w Busku-Zdroju
2. CELE I ZADANIA SPŁYWU:
1). Sprzątnięcie rzeki Nidy z wszelkich śmieci i odpadów;
2). Propagowanie dobrych praktyk ekologicznych;
3). Zwrócenie uwagi na zagrożenia obszarów cennych przyrodniczo;
4). Aktywizacja i wykształcenie wśród społeczności lokalnej odpowiedzialności za przyrodę i jej zasoby;
5). Zapoznanie się z walorami przyrodniczymi dolnej Nidy;
6). Promocja szlaku wodnego dolnej Nidy oraz walorów turystyczno – krajoznawczych Ponidzia;
7). Popularyzacja kajakarstwa, jako jednej z form aktywnego wypoczynku;
8). Kształtowanie postaw prozdrowotnych;
9). Pożyteczne spędzenie wolnego czasu przez wolontariuszy;
10). Doskonalenie pływania kajakiem;
11). Integracja środowiska kajakarzy i spotkanie wodniaków w celu wymiany doświadczeń.
3. TERMIN SPŁYWU:
11 maja 2019 r.
4. TRASA SPŁYWU:
Rzeka Nida: Pińczów – Krzyżanowice Dolne
Trasa o długości ok. 12 km.
5. ORGANIZATOR ZAPEWNIA ŚWIADCZENIA:
1). Ubezpieczenie uczestników spływu (NNW),
2). Transport kajaków na miejsce spływu i z powrotem. Transport kajaków prywatnych należy uzgodnić z
organizatorem spływu,
3). Worki do zbierania śmieci, rękawice ochronne,
4). Miejsce w kajaku, wiosła,
5). Sprzęt ratunkowy (kamizelki asekuracyjne),
6). Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
6. WARUNKI UCZESTNICTWA W SPŁYWIE
1. Spływ jest dostępny dla kajakarzy, którzy posiadają umiejętność manewrowania kajakiem i zgłosili uczestnictwo w
wyznaczonym terminie. Potwierdzenie własnoręcznym podpisem „Karty Zgłoszenia” jest równoznaczne z przyjęciem
do wiadomości postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Ilość uczestników jest ograniczona do 30 osób, o udziale w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Organizator nie pobiera wpisowego.
4. W spływie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie
jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo (w tym przypadku należy do wypełnionej „Karty zgłoszenia” dołączyć oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego).
5. Każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania wpław.

6. Na spływie obowiązuje uczestników zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
7. Wszyscy uczestnicy Spływu mają obowiązek płynięcia w założonej i zapiętej kamizelce asekuracyjnej lub
kamizelce ratunkowej.
8. Uczestnicy spływu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych oraz charakteru
spływu (ewentualne zabrudzenia lub rozdarcia ubrania). Zaleca się również zabranie ze sobą nakrycia głowy oraz
kremów z filtrami ochronnymi zabezpieczającymi przed oparzeniami słonecznymi, okularów chroniących oczy przed
słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew. Wskazane jest również zabranie zapasowego ubrania,
zabezpieczonego przed zamoczeniem. Uczestnicy spływu powinni zabrać ze sobą na trasę prowiant. Cenne
przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i
utonięciem.
9. Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
10. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający udział w spływie i umiejętności kajakowe
pozwalające na przebycie zaplanowanej trasy i realizację założonego programu.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w spływie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Wszyscy uczestnicy
spływu są świadomi ryzyka wynikającego z uprawiania kajakarstwa.
12. Przekazanie organizatorowi podpisanej „Karty zgłoszenia” oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter,
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w spływie i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko.
13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu, które składa
do celów związanych z obsługą i realizacją spływu oraz w celu archiwizacji i sprawozdawczości.
14. Uczestnik biorący udział w spływie wyraża zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w
mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

7. UCZESTNICY SPŁYWU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1. wysłania formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 05.05.2019r. i stawienia się w dniu 11.05.2019r. na
miejscu startu spływu - miejscowość Pińczów – most do godz. 9.30;
2. właściwego przygotowania się do spływu, szczególnie jeśli chodzi o właściwy ubiór i kondycję fizyczną;
3. przestrzegania postanowień Regulaminu Spływu oraz poleceń i zarządzeń organizatora w czasie trwania spływu;
4. przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, bezpieczeństwa ppoż. i Karty
Turysty;
5. udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy potrzebują;
6. dbałości o sprzęt oraz odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia;
7. odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym osobom oraz mieniu;
8. pomoc w czynnościach związanych ze spływem (wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, rozładunek i
załadunek sprzętu z i na przyczepy, itp.);
9. przestrzegania obowiązku płynięcia w zapiętym sprzęcie asekuracyjnym w czasie całego okresu przebywania na
wodzie w kajaku;
10. oczyszczenia i umycia sprzętu po zakończeniu spływu;
11. przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie;
12. przestrzegania zasad pływania, a w szczególności:
13. nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem,
14. nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki w czasie etapów,
15. zdania sprzętu pływającego (kajaków, kapoków i wioseł) w stanie nie uszkodzonym i czystym oraz pokrycia
wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika spływu na rzecz organizatora lub osób trzecich.

8. ZGŁOSZENIA NA SPŁYW
1). Zgłoszenia udziału w spływie dokonać można do dnia 5 maja 2019 r . na „KARCIE ZGŁOSZENIA”.
2). Zgłoszenie należy przesłać e-mailem: ponidzie@pk.kielce.pl lub na adres: Zespół Świętokrzyskich
i
Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów. Informacja telefoniczna
413571711w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń telefonicznie.
3). Ze względu na ograniczoną do udostępnienia ilość kajaków o udziale w spływie decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
9. SPRZĘT I EKWIPUNEK:
1). organizator zapewnia każdemu z uczestników miejsce w kajaku;
2). każdy z uczestników zobowiązany jest do dbania o sprzęt przekazany mu na czas trwania spływu; za zagubiony
sprzęt odpowiedzialność finansową ponosi uczestnik spływu odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt (w skład
sprzętu przypadającego na uczestnika wchodzą: kajak, wiosło, kamizelka asekuracyjna);
3). wszystkie uszkodzenia lub zagubienia sprzętu muszą być bezzwłocznie zgłaszane Komandorowi spływu, który
podejmuje ostateczną decyzje związane z tą sprawą.
4). uczestnicy korzystający z własnego sprzętu pływającego zaznaczają odpowiednie pole w „Karcie zgłoszenia”.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1). Spływ ma charakter otwarty i niekomercyjny i polega na uprzątnięciu z koryta rzeki Nidy wszelkich śmieci i
odpadów. Udział w spływie jest dobrowolny i bezpłatny.
2). Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność
rodziców lub prawnych opiekunów.
3). Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania
trasy.
4). Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
5). Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne lub moralne poniesione przez uczestników spływu i
wyrządzone przez nich osobom trzecim.
6). Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, uszczerbek na zdrowiu uczestników i szkody
wyrządzone na ich mieniu oraz osobach trzecich, które powstały w trakcie spływu lub w związku z nim.
7). Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.
8). Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy, lub osób pozostających pod jego opieką, innym
osobom lub w mieniu innych osób w okresie trwania spływu.
9). Uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt czysty, kompletny i nie uszkodzony.
10). Uczestnik spływu ponosi materialną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt (kajak, wiosło, kamizelka) w
przypadku ewentualnej jego kradzieży albo zniszczenia sprzętu przekraczającego jego normalne zużycie
eksploatacyjne. Za ewentualne uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową, pokrywa koszty naprawy lub
zakupu nowego sprzętu. Prawo interpretacji i decyzji w tym zakresie należy do organizatora spływu.
11). Organizator nie zapewnia przewozu osób (uczestników spływu).
12). Spływ odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne, jednakże, ze względu na bezpieczeństwo
uczestników, organizator zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godzin rozpoczęcia i programu
spływu, jak i odwołania spływu lub poszczególnych jego etapów w przypadku wysokiego stanu wody lub
niebezpiecznych warunków pogodowych.
13). W przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie spływu organizator ma prawo wyłączenia z
uczestnictwa osób, które nie podporządkują się Regulaminowi spływu oraz zarządzeniom organizatora.
14). W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.
15). Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników spływu. Nieznajomość Regulaminu
nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
16). Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

11. RAMOWY PROGRAM SPŁYWU
sobota - 11 maja 2019r.
9:30

– zbiórka uczestników pod mostem w Pińczowie.

9:30 - 10:00
– przydzielenie sprzętu, wydawanie worków na śmieci, zapoznanie z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa
10:00

– start: Pińczów – Krzyżanowice Dolne

15:00
– zakończenie spływu, pozostawienie worków ze śmieciami, klarowanie kajaków, zdanie sprzętu,
podsumowanie akcji, projekcia filmu „Ponidzie na Ziemi”, ognisko

Program ma charakter orientacyjny. Dopuszcza się pewne zmiany ze względu na warunki pogodowe i inne, które
mogą pojawić się w dniu spływu.

