
Regulamin spływu kajakowego

1. Cele:

a) upowszechnianie walorów rekreacyjnych i turystycznych oraz dziedzictwa przyrodniczego regionu,

b) popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej,

c) kształtowanie postaw społecznych zmierzających do ochrony środowiska i dbałości o zdrowie,

d) pozyskanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia,

e) integracja nauczycieli, rodziców i uczniów tworzących społeczność I LO im. J. Wybickiego w 

Kościerzynie.

2. W spływie mogą brać udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w 

Kościerzynie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pełnoletniej i na ich wyłączną 

odpowiedzialność, rodzice, opiekunowie prawni i nauczyciele oraz absolwenci I LO w Kościerzynie.

3. Każdy uczestnik płynie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczniów Liceum na 

odpowiedzialność przypisanego opiekuna).

4. Dopuszcza się do udziału w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w spływie. Ten fakt uczestnik potwierdzi na formularzu 

przygotowanym przez organizatora.

5. W przypadku uczniów Liceum potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań 

medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w spływie potwierdza na formularzu rodzic lub opiekun 

prawny.

6. Zasady bezpieczeństwa:

a) uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub 

legitymacji szkolnej),

b) obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zarządzeniom kierownika spływu,

c) kierownik spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się 

regulaminowi imprezy,

d) uczniowie Liceum mogą wziąć udział w spływie pod opieką osoby dorosłej za zgodą rodziców lub 

prawnych opiekunów,

e) uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego, 

asekuracyjnego i ratunkowego,

f) uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i stosowania środków odurzających,

g) płynąc kajakiem, uczestnicy imprezy zawsze siedzą w kokpicie. Zabrania się siedzenia na pokładzie 

lub kładzenia się na nim; nogi również zawsze powinny być trzymane w kokpicie,

h) uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasady płynięcia w szyku, czyli wszystkie osady 

znajdują się pomiędzy wyznaczonym uprzednio kajakiem prowadzącego a kajakiem zamykającego,

i) osady prowadzącej nie można wyprzedzać, a za osadą zamykająca nikt nie może zostawać,

j) wyznaczona zostaje także osada, która będzie poprzedzała osadę zamykającą, by w razie awarii sprzętu 

czy innego zdarzenia osada ta nie została sama,

k) każda osada utrzymuje kontakt wzrokowy z osadą znajdującą się przed nią oraz płynącą za nią,

l) w miejscach, gdzie występuje konieczność przepychania, przesuwania, przeciągania lub spławiania 

kajaka, obowiązuje reguła wzajemnego wskazywania metody postępowania; prowadzący pokazuje 



płynącej za nim osadzie prawidłowy manewr wraz z istotnymi uwagami; druga osada instruuje następną i,

podobnie jak prowadzący, pokonuje przeszkodę; trzecia osada demonstruje przejście czwartej itd.,

ł) każdy uczestnik ma obowiązek płynąć w kamizelce asekuracyjnej lub ratunkowej,

m) kąpiel dozwolona jest tylko w miejscach strzeżonych,

n) uczestnicy imprezy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz 

karty turysty,

o) dłuższa przerwa lądowa (30 minut) planowana jest na trasie w zależności od kondycji uczestników.

7. Informacje dodatkowe:

a) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestnika na 

spływ i podczas powrotu z niego,

b) uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC),

c) każdy uczestnik pełnoletni bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność,

d) opiekun ucznia Liceum bierze odpowiedzialność za osobę pozostającą pod jego opieką,

e) uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej,

wyłącznej winy innym uczestnikom spływu oraz osobom trzecim,

f) organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z 

przeprowadzeniem i organizacją spływu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie,

g) uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, odnoszenia się z 

należytym szacunkiem wobec siebie oraz osób postronnych,

h) nieznajomość regulaminu imprezy i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora jako 

podstawa do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich; podpis 

uczestnika na formularzu zgłoszeniowym

potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu,

i) wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich uczestników spływu.


