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Dolina Utraty – SPŁYW KAJAKOWY 
 

Warunkiem uczestnictwa  jest zapoznanie się z  regulaminem, oraz  jego przestrzeganie , potwierdzone  

własnoręcznym  podpisem na liście obecności  w dniu spływu. 

 

REGULAMIN  SPŁYWU  

Organizatorem spływu kajakowego jest Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie z siedzibą w 05-816 

Michałowice, ul. Widok 14, email: kajaki.stowarzyszenieabc@gmail.com, Telefon 517 579 773 

 Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, a  niepełnoletni na odpowiedzialność 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie , bez względu na 

umiejętność pływania.  

 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. 

 Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz  ochrony przyrody .  

 Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej lub asekuracyjnej. 

 Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego sprzętu pływającego. 

Uczestnik spływu  odpowiada  za  powierzony  sprzęt i ponosi  za  niego odpowiedzialność finansową .  

 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. 

 Uczestnicy spływu powinni być ubrani odpowiednio do warunków atmosferycznych.  

 Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed 

zamoczeniem i  zatonięciem. 

 Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.  

 Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do regulaminu i zasad 

bezpieczeństwa . 

 Organizator spływu, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, ma prawo  dokonania koniecznych zmian 

trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku niekorzystnego stanu wody 

lub złych warunków pogodowych.  

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszenia. 

 

                                                  Bardzo prosimy o rozwagę i życzymy udanego spływu. 

                                                                    O R G A N I Z A T O R Z Y 
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