REGULAMIN SPŁYWÓW KAJAKOWYCH W CZĘSTOCHOWIE

6.

„WARTA 2007”
1. Organizator
Regionalne WOPR w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy - Wydział Sportu i Turystyki
2.

3.

Cel i zadania spływu:
 popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki
kajakowej,
 zapoznanie uczestników spływu z pięknem ziemi częstochowskiej, a w
szczególności z urokami doliny rzeki WARTY,
 integracja uczestników spływów (zawiązanie klubu „braci wodniackich”),
 uczczenie 100 lecia krajoznawstwa w Polsce
Trasa, termin i odpłatność za udział w spływie:

8. Wszystkie osoby biorące udział w spływie zobowiązane są podporządkować
się regulaminowi spływu i komandorowi/pilotowi.
9.

Częstochowa – OSK„PEGAZ”– 19 V, 8 VII, 29 VII, 19 VIII, 16 IX,
Odpłatność - Dzieci do lat 14 - 25 zł/os.; osoby powyżej 14 roku życia – 30 zł/os.
Częstochowa – Mstów – 2 VI, 7 VII, 28 VII, 25 VIII, 15 IX,
Odpłatność - Dzieci do lat 14 - 35 zł/os.; osoby powyżej 14 roku życia – 40 zł/os.
4.

5.

Zgłoszenia / zasady uczestnictwa:
W spływach uczestniczą wyłącznie osoby, które zgłosiły uczestnictwo i uiściły
należność za udział w spływie w terminie do 4 dni przed zaplanowanym terminem
spływu.
Osoby mające skończone 14 lat i nieskończone 18 lat muszą posiadać pisemną
zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w spływie kajakowym
Osoby poniżej 14 roku życia mogą uczestniczyć w spływie jedynie pod opieką
rodziców lub pełnoletniego opiekuna ponoszącego odpowiedzialność za
niepełnoletniego uczestnika.
Podpisanie zobowiązania wg załączonego wzoru do przestrzegania regulaminu
spływu oraz wynikających z niego zobowiązań i sankcji.
Obowiązki uczestników:
 stawienie się na miejscu startu w wyznaczonym terminie,
 przestrzeganie poleceń pilota/komandora w czasie trwania spływu,
 kulturalne i godne spływowicza zachowanie się na wodzie i lądzie,
 dbałość o sprzęt oraz odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia,
 odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym osobom oraz ich mieniu,
 biwakowanie jedynie w miejscach wyznaczonych przez pilota/komandor,
 kąpanie się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych,
 pomoc przy czynnościach związanych ze spływem (przenoski kajaków,
wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczanie itp.),
 udzielanie pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy
potrzebują,
 wszelkie oddalenia się od grupy należy uzgodnić z pilotem/komandorem.

Sankcje:
Uczestnik zostanie wykluczony ze spływu w przypadku:
 nie stosowania się do regulaminu spływu,
 nietrzeźwości, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających
w czasie trwania spływu,
 osoby wykluczone ze spływu tracą prawo do wszystkich świadczeń i zwrotu
poniesionych opłat !!!,
 w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu / świadome narażenia
swojego i innych uczestników na utratę zdrowia lub życia, kradzieże,
niecenzuralne zachowanie się itp./ skierowania sprawy do prokuratury.

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga komandor/pilot
a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia przez komandora/pilota ostateczną
decyzję podejmuje organizator spływu.

10. Kontakt z organizatorem i płatności:
Od Poniedziałku do Piątku w godz. 8.00 – 15.00
Biuro Zarządu Regionalnego WOPR w Częstochowie
ul. Sobieskiego 5, 42-200 Częstochowa tel. 0-34 324-23-55 / płatność gotówką/
Prezes ZR WOPR – K. Zbrojkiewicz
tel. kom. – 691 021 921
Wice Prezes ZR WOPR – M. Żołędziewski
tel. kom. - 604 453 794
RAMOWY PROGRAM SPŁYWÓW KAJAKOWYCH.
9.00 – zbiórka na bulwarach rz.Warty przy kładce dla pieszych prowadzącej
do Parku im. G. Narutowicza,
9.15 – pobranie kajaków i przydzielenie sprzętu pomocniczo – ratunkowego,
9.30 – odprawa i rozpoczęcie spływu ,
11.00 – 12.00 – przerwa, przenoska kajaków przez próg wodny „MIRÓW”,
(czas na posiłek, odpoczynek),
12.00 – 14.00 – kontynuacja spływu,
14.00 – 14.30 – przerwa, zakończenie I etapu spływu,
- koniec spływu w OSK „PEGAZ”, ognisko,
14.30 – 17.00 – kontynuacja spływu, / II etap / pod „Miłosną Skałę” w Mstowie
17.00 – zakończenie spływu pod „Górą Wał” w Mstowie,
17.00 – 17.30 załadunek kajaków/ rozliczenie się z przydzielonego sprzętu,
17.00 – 19.00 – ognisko, uroczyste zakończenie spływu,
ŻYCZYMY STOPĘ WODY POD KILEM I SŁONECZNEJ POGODY!!!
ORGANIZATOR

Na życzenie uczestników transport powrotny za dodatkową odpłatnością.

