Regulamin, zasady i warunki imprez kajakowych:
ORGANIZATOR
Organizatorem spływu jest: Artmedial Agencja Reklamowo Usługowo Handlowa Jacek
Piotrowski Księstwo 2 06-300 Przasnysz NIP 761 113 74 18
Trasa spływu:……………………………………………………………………
Kierownik i instruktor spływu Jacek Piotrowski
Instruktorzy: Jacek Piotrowski/Weronika Piotrowska

CEL 1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.
2. Integrowanie środowiska turystycznego.
3. Poznawanie walorów przyrodniczych.
4. Popularyzacja szlaków kajakowych.
5. Doskonalenie umiejętności kajakowych.
6. Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska.
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Minimalna liczba osób konieczna do zorganizowania spływu wynosi 10 osób.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spływu przy frekwencji niższej niż 10
osób lub wyznaczenia innego terminu, z powodów niesprzyjających warunków
atmosferycznych.
W spływie może uczestniczyć każdy od 18 roku życia.
3. Warunkiem uczestnictwa jest:
1. dokonanie rezerwacji, wypełniając zgłoszenie, w punkcie informacji spływu lub przesłanie
go drogą elektroniczną.
4. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
ZAPEWNIAMY
1. Miejsce w kajaku dwuosobowym + wiosło i kamizelka asekuracyjna.
2. Odpowiedni dobór trasy, tak aby każdy z uczestników był w stanie je przepłynąć.
3. Opiekę instruktora kajakowego.
4. Krótki kurs obsługi kajaka i bezpieczeństwa na wodzie.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia NNW na czas spływu.
6. Celem zawarcia umowy ubezpieczenia na imprezę, zgodnie z listą zgłoszeń uczestników
spływu reprezentuje ich organizator imprezy.
Gwarantujemy:
1. Doskonały relaks w pięknych okolicznościach przyrody.
2. Pogodę - zawsze taką jaka będzie :).
3. Czasami wzrost adrenaliny i pobudzenie ducha rywalizacji...
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Uczestnik zobowiązuje się:
1. Zapoznać się z regulaminem spływu i zasadami bezpieczeństwa na spływie kajakowym.
2. Podporządkować się regulaminowi imprezy i poleceniom organizatora spływu.
3. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów,
niezbędnych do przeprowadzenia spływu.

4. Na spływie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Jeżeli
organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie
dopuszczony do spływu w danym dniu.
5. Udzielać pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom spływu na trasie spływu i
obozowisku.
6. Nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania.
7. Podczas płynięcia uczestnik ma obowiązek płynięcia w zapiętej kamizelce.
8. W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej uczestnik jest
zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
9. Dbać o powierzony sprzęt turystyczny.
10. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność
finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
ZAPISY NA SPŁYW
Zgłaszając uczestników na spływ kajakowy proszę dostarczyć dane uczestników wypełniając
jeden z poniższych formularzy. Dane są niezbędne do ubezpieczenia uczestników. Dla
Państwa wygody umieściliśmy formularz w dwóch popularnych plikach. Formularz należy
pobrać, wypełnić i oddać w punkcie informacyjnym spływu.
UWAGA! Wszystkie dane osobowe uczestników służą tylko i wyłącznie identyfikacji
uczestników imprezy, ubezpieczeniu uczestników . Dane osobowe nie będą udostępniane
innym podmiotom. Wypełnienie formularza wiąże się z udzieleniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora spływu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do
regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
2. W trakcie imprezy, na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 20 uczestników
3. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu i osobach
trzecich.
6. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
7. Organizator imprezy, ze względów bezpieczeństwa uczestników, ma prawo odwołać
poszczególne etapy spływu, zmienić je bądź skrócić ze względu na warunki pogodowe.
8. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu spływu należy do organizatora.
9. Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być powodem, do
wykluczenia uczestnika ze spływu.
10. Regulamin opracowano w oparciu o regulamin kajakowych spływów turystycznych PZK.
Z regulaminem zapoznałem się i go akceptuję.
Data podpis uczestnika.
………………………………………………….

