
Regulamin spływu kajakowego organizowanego przez  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

Na rzece Drawa w dniach 21-22-.07.2018 
 

1. Organizatorem spływu kajakowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 
2. Spływ kajakowy odbędzie się na rzece Drawa w dniu 22.07.2018 
3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w spływie jest uiszczenie opłaty za udział w spływie w wysokości 

125 zł/osobę oraz dostarczenie przez uczestnika spływu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z 
regulaminem spływu kajakowego, stanie zdrowia pozwalającym na udział w spływie, przyjęciu opieki i 
odpowiedzialności materialnej za powierzone przez organizatorów spływu mienie. Własnoręcznie 
podpisane oświadczenie należy dostarczyć do dnia 22 lipca 2018 r. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 
Odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią ponosi rodzic lub prawny opiekun.  

5. Uczestnicy korzystają ze sprzętu lub biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.   
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu, które 

składa do celów związanych z obsługą i realizacją spływu, którego oświadczenie dotyczy. 
7. Uczestnik spływu jest zobowiązany do:  

 przestrzegania prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, przepisów w zakresie 
przeciwpożarowym. 

 Przestrzegania regulaminu Drawieńskiego Parku Narodowego 

 do przebywania na wodzie w kajaku w prawidłowo założonej i zapiętej kamizelce asekuracyjnej podczas 
udziału w spływie w czasie całego okresu korzystania ze sprzętu. 

 przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, a w szczególności: 

 niepozostawiania kajaków bez opieki 

 zajmowania bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku, a podczas pobytu w nim: 
NIE WOLNO PŁYNĄĆ SIEDZĄC NA BURTACH LUB NA WIERZCHU KAJAKA. 
NIE WOLNO PŁYNĄĆ STOJĄC. 
NIE WOLNO STAWAĆ W KAJAKU BEZ UMOTYWOWANEJ KONIECZNOŚCI. 
 
8. Uczestnik spływu zobowiązany jest do: 

 do zwrotu kajaków w stanie nieuszkodzonym 

 udzielenia pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby 

 dbania o czystość trasy spływu 

 niespożywania napojów alkoholowych, środków odurzających przed i w czasie trwania spływu 
OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE PODCZAS  TRWANIA SPŁYWU 

9. Uczestnik odpowiada za materialne szkody wyrządzone w czasie korzystania ze sprzętu lub w trakcie 
spływu. 

10. Uczestnik musi zabrać ze sobą śpiwór, karimatę, odzież na różne warunku pogodowe, obuwie do wody, 
nakrycie głowy 

11. Organizator - zapewnia odpowiedni sprzęt pływający dla uczestników spływu. 
12. Organizator zapewnia uczestnikom spływu: przewóz oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolacja, w 

niedzielę śniadanie i obiad)  
13. Organizator nie odpowiada za straty materialne lub moralne wyrządzone przez uczestników spływu i 

wyrządzone przez nich osobom trzecim. 
14. Osoby, które nie będą przestrzegać regulaminu mogą być pozbawione udziału w spływie. 
              Decyzje podejmuje organizator.  
15. Organizator spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników, warunki pogodowe lub wodne może 

zmienić, skrócić, a nawet odwołać spływ. 
16. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW oraz OC 
                                                                   

Kierownik OSiR w Mosinie 

 

 


