REGULAMIN IMPREZY REKREACYJNEJ
„Spływ kajakowy po Drzewiczce w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”
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Organizator:
Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”
Cel imprezy:
1. Promocja atrakcyjnych przyrodniczo terenów województwa łódzkiego;
2. Efektywne gospodarowanie przestrzenią turystyczną województwa łódzkiego;
3. Doskonalenie umiejętności pływania kajakiem;
4. Upowszechnianie turystyki kajakowej jako atrakcyjnej formy spędzania czasu;
5. Promowanie istniejących szlaków turystycznych na terenie województwa łódzkiego;
6. Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
7. Integracja miłośników aktywnego wypoczynku.
Nazwa imprezy:
„Spływ kajakowy po Drzewiczce w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”
Termin:
7 lipca 2018 r.(sobota)
Trasa spływu – ok. 8 km:
Drzewica -> Nieznamierowice
Osoba kontaktowa:
Andrzej Krzyżanowski - tel. komórkowy: 607-347-536; e-mail: lgd@drzewica.pl
Warunki uczestnictwa.
1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zapoznanie się z Regulaminem imprezy
rekreacyjnej, wypełnienie Deklaracji uczestnika oraz obowiązkowe podporządkowanie
się decyzjom Organizatora.
2. Zapisanie się na listę uczestników imprezy rekreacyjnej jest potwierdzeniem
zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
3. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni
na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
4. W imprezie rekreacyjnej mogą brać udział osoby nie posiadające przeciwwskazań
lekarza na udział w zajęciach rekreacyjnych, powyżej 14 roku życia.
5. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego
wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym
czasie wyznaczonej trasy.
6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego
oraz ochrony przyrody.
7. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego
sprzętu pływającego. Uczestnik spływu odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za
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niego odpowiedzialność finansową . W razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub
zakupu nowego sprzętu.
8. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków
odurzających.
9. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ, oraz
pozostawania za zamykającym spływ.
10. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
11. Uczestnicy spływu powinni być ubrani odpowiednio do warunków atmosferycznych.
Zaleca się również zabranie ze sobą napojów chłodzących oraz wysokokalorycznej
żywności, nakrycia głowy oraz krem z filtrami ochronnymi zabezpieczający przed
oparzeniami słonecznymi.
Wskazane jest także zabranie zapasowego ubrania, zabezpieczonego przed
zamoczeniem.
12. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem,
wiatrem, gałęziami drzew.
13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być
zabezpieczone przed zamoczeniem i zatonięciem.
14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu
spływu.
15. Po zakończeniu spływu , uczestnicy zobowiązani są do oczyszczenia kajaków
oraz pozostawienia kamizelek ratunkowych i wioseł a także wyciągnięcia kajaka na
brzeg.
16. Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się
do regulaminu i zasad bezpieczeństwa .
17. Organizator spływu, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, ma prawo dokonania
koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania
spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
18. Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być powodem,
do wykluczenia uczestnika ze spływu.
19. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w spływie decyduje kolejność
zgłoszenia.
20. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłków wyznacza komandor spływu.
21. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy rekreacyjnej ubezpieczenie NNW.
22. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać
Organizatorowi.
23. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i zachowujemy ostrożność
w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
Program
Zbiórka: Drzewica (obok zamku)
–
godz. 10.30
Start
–
godz. 11.00
konkurencje sportowe:
–
godz. 14.20
Meta: Nieznamierowice
–
godz. 15.00
Wykład historyczny i ognisko (Drzewica)
–
godz. 16.00
Zakończenie
–
ok. godz. 17.30
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Konkurencje podczas imprezy rekreacyjnej
wyścig na 300 m.
 C-2 MEN
 C-2 WOMAN
 C-2 MIX
Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej konkurencji oraz dla „najbardziej
innowacyjnej technicznie drużyny spływu przewidziane są medale i upominki rzeczowe w
postaci materaców, krzesełek kempingowy i plecaków 20 l. Dodatkowo zostanie
rozlosowane 5 nagród w ramach tzw. „szczęśliwego numerku”.
Zapisy
Wszyscy chętni mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnika imprezy
rekreacyjnej osobiście w Biurze LGD „Nad Drzewiczką” w Drzewicy” (ul. Stanisława Staszica
22; 26-340 Drzewica), telefonicznie nr 607347536. lub na adres e-mail: lgd@drzewica.pl
do dnia 29 czerwca 2018 r., godz. 12.00.
UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 30 OSÓB! O UDZIALE W IMPREZIE
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Koszt udziału 1 osoby – 20,- zł. Należy zapłacić gotówką w biurze LGD „Nad Drzewiczką”
najpóźniej do jednego dnia po złożeniu deklaracji. Każda wpłata będzie potwierdzona
dokumentem KP .W przypadku braku wpłaty rezerwacja przepada.
Świadczenia organizatora
 kajak plus niezbędny ekwipunek,
 powrót do Drzewicy autokarem,
 posiłek regeneracyjny przy ognisku,
 wykład historyczny nt. odzyskania niepodległości,
 możliwość zdobycia nagród,
 opaski odblaskowe (tematyczne),
 ubezpieczenie NNW.
Uwagi końcowe
 Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas imprezy.
 Podpisując deklarację uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
(lub dziecka) w związku z realizacją projektu, takich jak publikacje prasowe
i internetowe nt. wydarzenia.
 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Ogólnym
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U.UE.L.119 z 4.5.2016) w celu uczestnictwa w „Spływie kajakowy po Drzewiczce
w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”.
 Administratorem danych będzie Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” z siedzibą
26-340 Drzewica, ul. Staszica 22.





Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo dostępu do
zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia
zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Dane przechowywane są minimum przez okres trwałości projektu, tj. do dnia 31
grudnia 2023 r.

Do zobaczenia!

Zadanie pn. „Spływ kajakowy po Drzewiczce w 100. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości” jest współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego
w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa

