
REGULAMIN SPŁYWU  

KAJAKIEM PO POWIECIE POZNA ŃSKIM 

SZLAKIEM KAJAKOWYM „PUSZCZA ZIELONKA”  

W DNIU 7.07.2013 R. 
 

 

Organizatorem spływu jest: 

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, 

 

Spływ sfinansował:   

Powiat Poznański 

 

Celem spływu s ą: 

− Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej. 

− Integrowanie środowiska turystycznego. 

− Poznawanie walorów przyrodniczych Powiatu  Poznańskiego, Parku Krajobrazowego 

„Puszcza Zielonka” i Gminy Pobiedziska. 

− Popularyzacja Szlaku Kajakowego „Puszcza Zielonka”. 

− Doskonalenie umiejętności kajakowych. 

− Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska. 

 

Trasa spływu: 

Tuczno – Złotniczki 

 

Harmonogram imprezy: 

Niedziela 7 lipca 2013 r. 

8:40 Spotkanie na parkingu w Pobiedziskach – róg ul. Fabrycznej i ul. Kiszkowskiej (moŜliwość 

zostawienia samochodu na parkingu) 

9:00 Przewiezienie uczestników spływu autokarami na start do Tuczna 

9:30 Przydzielenie sprzętu i wodowanie kajaków 

ok. 13:30 Meta spływu na polu biwakowym w Złotniczkach, posiłek regeneracyjny, ognisko i 

konkursy z nagrodami 

15:00 Przewiezienie uczestników spływu autokarami na parking w Pobiedziskach – róg ul. 

Fabrycznej i ul. Kiszkowskiej 

 

 

 

 



Zapisy: 

1. Zapisy przyjmowane s ą od 12 czerwca 2013 r. od godz. 12:00 do 24 czerwca  2013 r. 

do godz. 12:00 lub do wyczerpania si ę puli miejsc. Formularze, które wpłyn ą przed i 

po tym czasie nie b ędą brane pod uwag ę. 

2. Zapisy przyjmowane s ą wył ącznie w formie wypełnionego formularza zapisu 

przesłanego w zał ączniku wiadomo ści e-mail na adres zapisy@pobiedziska.pl  

3. Formularz zapisu na spływ stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i moŜna go pobrać 

ze stron Gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (Czerwonak, 

Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz), Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka” oraz Powiatu Poznańskiego. Formularze dostępne są równieŜ w 

siedzibie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Nowy Rynek 8, Murowana 

Goślina oraz Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, pokój 323. 

4. W jednej wiadomo ści e-mail mo Ŝe znajdowa ć się tylko jeden wypełniony formularz 

zgłoszeniowy. 

5. Ilość miejsc: 120 miejsc w 60 kajakach dwuosobowych. Prz yjmowane s ą zgłoszenia 

wył ącznie załóg 2-osobowych. 

6. Istnieje moŜliwość zgłoszenia osób z własnym kajakiem (ilość miejsc: 20 kajaków). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt przez niego nie udostępniony.  

 

Warunki i zasady uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz 

podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.  

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

względu na umiejętność pływania.  

3. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu toŜsamości.  

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na 

siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź 

opiekuna prawnego.  

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

przyrody. 

6. Organizator zapewnia kaŜdemu uczestnikowi spływu miejsce w kajaku, kamizelkę (kapok) 

oraz wiosło (nie dotyczy uczestników zgłaszających się z własnym kajakiem). 

7. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.  

8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w 

miarę swoich moŜliwości.  

9. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz uŜywania środków odurzających. 

10. W trakcie spływu zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania pilota 

prowadzącego spływ oraz pozostawania za pilotem zamykającym spływ. 

11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych. 



12. KaŜdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, 

kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę 

odzieŜy, buty, w których moŜna wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną 

Ŝywność. 

13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem. 

14. Uczestnictwo w spływie odbywa się na ryzyko uczestników. 

15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

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

16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz 

pokrywa wyrządzone przez siebie szkody. 

17. Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się 

regulaminowi spływu. 

18. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny 

rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku złych warunków 

pogodowych lub wysokiego stanu wody. 

19. Na  trasie spływu  występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka. 

20. Rezygnacji ze spływu moŜna dokonać najpóźniej 3 lipca 2013 r. do godz. 12.00. 

21. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń. Wysłanie zgłoszenia jest 

jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu oraz zezwoleniem na 

przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych (zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883) dla 

potrzeb organizacji spływu oraz przekazaniu tych danych ubezpieczycielowi. Lista zapisanych 

osób na spływ zawierająca imiona i nazwiska zostanie opublikowana na stronie 

www.pobiedziska.pl oraz www.puszcza-zielonka.pl  

22. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NW. 

 

Organizatorzy zastrzegaj ą sobie mo Ŝliwo ść dokonania zmian w regulaminie, o których 

zobowi ązani są poinformowa ć wszystkich uczestników przed rozpocz ęciem imprezy. 


