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W spływach kajakowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Metropolia Poznań” mogą brać udział wszystkie osoby pragnące
aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego
własnoręcznym podpisem na liście obecności.
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Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się
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decyzjom kierownictwa spływu.
•

Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na umiejętność
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pływania.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność
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za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
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Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
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Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew,
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ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje
chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
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Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i
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Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.

•
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Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
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wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
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