
 

 
 

 

REGULAMIN IMPREZY KAJAKOWEJ 

 „MAJÓWKA W KAJAKU” 

15 MAJA 2021 r. (SOBOTA)  

 
1. Organizator 

 
Organizatorem imprezy pod nazwą „Majówka w Kajaku”, zwaną dalej Imprezą, jest Fundacja 
„Przyroda-Tradycja-Ludzie” we współpracy z następującymi podmiotami: Lokalna Grupa 
Działania „Zielony Pierścień”, Stowarzyszenie Integracji Społecznej Gminy Ryki oraz firmy: 
NAKANU, KAJAKKAMIL, DZIKI RAJ i SKRZAT.  
 

2. Spływ „Majówka w Kajaku” jest imprezą o charakterze rekreacyjno - turystycznym. Mogą 
wziąć w niej udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem 
uiszczenia opłaty wpisowej oraz zobowiązania się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
Zgłoszenie uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.        
 
Impreza obejmuje:  
- spływ kajakowy na dolnym odcinku rzeki Wieprz na dystansie około 10 km (Białki Dolne – 
Kośmin),  
- piknik z ogniskiem w Kośminie nad Wieprzem, zwiedzanie dworku Kossaków w Kośminie. 
 
W czasie spływu kajakowego Uczestnicy poruszają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
ustalonymi przez Organizatora.  

 

3. Cel imprezy: 
 

(a) promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego pradoliny Wieprza;  

(b) popularyzacja turystyki kajakowej na rzece Wieprz. 

 
4. W imprezie udział mogą wziąć: 

 osoby pełnoletnie, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na 
stopień umiejętności pływania,   



 

 osoby w wieku poniżej 15 lat tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich 
wyłączną odpowiedzialność, 

 osoby w wieku 15 - 17 lat wyłączenie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów 
prawnych lub pod ich opieką, 

zwane dalej „Uczestnikami”. 
 

5. Zasady bezpieczeństwa i organizacyjne związane ze spływem: 
 
- uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego i ochrony 
przyrody,  
-  uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej, 
- obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w 
miarę swoich możliwości, 
- uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego, 
- w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających, 
- zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz 
pozostawania za zamykającym spływ, 
- na spływie obowiązuje zakaz kąpieli, 
- każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku 
związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej 
trasy, 
- cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być 
zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem, 
- Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu, 
- uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego 
oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody, 
- organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się 
regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych kosztów i opłaty wpisowej, 
- Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny 
rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego/niskiego 
stanu wody lub złych warunków pogodowych, 
- uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i 
ratowników, 
- w przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według 
poleceń kierownictwa spływu, 
- zabrania się zanieczyszczania trasy spływu. 
 
Organizacja spływu: 
 
- godz. 13.00 – 13.30 – zbiórka, rejestracja uczestników spływu, odprawa i zapoznanie 
uczestników  z przebiegiem trasy spływu i zasadami bezpieczeństwa,  przy dworku Kossaków 
w Kośminie (tutaj można nieodpłatnie pozostawić samochód na czas imprezy), 
 
- godz. 13.30 – 14.00 - przewóz kajaków i uczestników spływu do Białek Dolnych nad 
Wieprzem, 
 
- godz. 14.00 – 14.30 – wodowanie kajaków w Białkach Dolnych i rozpoczęcie spływu, 
 
- 16.00 – 19.00 – piknik przy ognisku w Kośminie nad Wieprzem, w tym m.in.: ognisko, 
pieczenie kiełbasek. 



 

 
6. Organizator ogranicza liczbę Uczestników spływu do 140 osób. 

 
7. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy w ramach opłaty wpisowej (50 zł od osoby) 

wypożyczenie kajaka (dwuosobowego) na czas spływu, transport kajaków i uczestników z 
Kośmina do Białek Dolnych (miejsce startu spływu),  poczęstunek podczas pikniku w 
Kośminie (ognisko, kiełbaska, chleb, ketchup, musztarda,  herbata, kawa), instruktorów i 
ratowników podczas spływu, ubezpieczenie NNW.    

 

8. Zgłoszenia do udziału w imprezie należy dokonać najpóźniej do dnia 12 maja 2021 r. do 
godziny 15.00 poprzez wysłanie Formularza zgłoszeniowego (na adres e-mail: 
lgd@zielonypierscien.eu lub bezpośrednio do Biura imprezy na adres: Lokalna Grupa 
Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7 24-103 Żyrzyn) oraz dokonanie przelewem opłaty 
wpisowej w wysokości 50 zł od jednego uczestnika. W terminie do 12 maja br. Organizator 
powiadomi e-mailem osoby zgłaszające się o zakwalifikowaniu do imprezy. W przypadku 
liczby zgłoszeń przewyższających liczbę miejsc podczas imprezy, będzie decydować kolejność 
zgłoszeń.     

 

9. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie opłaty wpisowej do dnia 12 maja 2021 
r. w wysokości 50 zł od jednego uczestnika. Wpłaty należy dokonać na numer konta Fundacji 
„Przyroda-Tradycja-Ludzie”:  

85 8733 0009 0020 6330 2000 0020  
W tytule przelewu proszę podać nazwę imprezy: „Majówka w Kajaku” oraz imię i nazwisko i 
datę urodzenia zgłaszanych osób.  

 
10. Udział w imprezie mają zapewniony te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tj. prześlą 

zgłoszenie i dokonają opłaty wpisowej. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją 
przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także 
podmiotom z nimi powiązanym, prawo do przeprowadzenia z Uczestnikiem wywiadów, 
robienia zdjęć i/lub filmowania, używania wizerunku związanych z uczestnictwem w imprezie 
na potrzeby rejestracyjne, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub 
transmisjach radiowo-telewizyjnych.  

 
11. Wszyscy Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z 

przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 
Organizatora. 

 
12. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. 
 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Imprezy. 

 
14. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest 

dostępny na stronie internetowej www.zielonypierscien.eu  

 
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez Uczestników. 

 
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od 
jego przestrzegania. 
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17. Kontakt w/s Imprezy: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 
Żyrzyn, tel. 81 50 16 140 (g. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku); e-mail: 
lgd@zielonypierscien.eu   

 

18. Partnerzy: 
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