Regulamin imprezy „Regionalne otwarcie sezonu kajakowego 2019 w Jaszczowie”
11 maja 2019 r.
1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem” przy
współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, oraz Urzędu Gminy
Milejów.
2. „Regionalne otwarcie sezonu kajakowego” jest imprezą o charakterze rekreacyjno-turystycznym.
3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie
www.nadwieprzem.org i wpłacenie kwoty 8,00 PLN stanowiącej równowartość ubezpieczenia
NNW. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć wraz z opłatą 8 zł organizatorom (STA
„Nad Wieprzem”) w dniu spływu.
4. Pierwsze 100 osób, które dostarczą kartę zgłoszenia do Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej „Nad
Wieprzem” weźmie udział w spływie nieodpłatnie. Rezerwacja miejsc wyłącznie telefonicznie

pod numerem 667 737 766
5. W przypadku większej ilości chętnych (powyżej 100 osób) istnieje możliwość odpłatnego
uczestnictwa w spływie kajakowym. Koszt udziału to 35 zł brutto od osoby.
6. Lista osób zakwalifikowanych do spływu bezpłatnego zamieszczona zostanie na stronie
www.nadwieprzem.org w dniu 9 maja. Pozostali chętni będą mogli wziąć udział w spływie odpłatnie
(pkt. 5).
7. W spływie kajakowym mogą wziąć udział:



osoby pełnoletnie,



osoby poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną
odpowiedzialność,



osoby poniżej 18 roku wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

8. Parking dla samochodów przewidziany jest w Jaszczowie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom
spływu bezpłatny transport z Jaszczowa (miejsca zbiórki) do Dorohuczy lub Siostrzytowa.
9. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest w dniu spływu okazać dokument tożsamości.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy imprezy w
czasie spływu. Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW.
11. Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia chcące wziąć udział w imprezie oprócz stosownego
zezwolenia, o którym mowa w pkt. 7 muszą posiadać także deklarację zwalniającą organizatora z
odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie
spływu. Deklarację taką winni przygotować rodzice osoby niepełnoletniej.
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12. Uczestnik zobowiązuje się do:



Podporządkowania się regulaminowi imprezy i poleceniom Organizatora spływu,



Dbania o powierzony sprzęt turystyczny,



Zachowania jak najdalej idącej ostrożności.

13. Podczas spływu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Jeżeli
organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie
dopuszczony do spływu,
14. W czasie pobytu na wodzie uczestnik ma obowiązek płynięcia w zapiętej kamizelce,
15. W razie wypadku osoby biorące udział w spływie zobowiązane są do natychmiastowego
powiadomienia służb porządkowych Organizatora .
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w spływie jest dobrowolny.
2. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
pokonywania trasy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
imprezy.
5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada.
6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane
przez uczestników spływu, w których brali oni udział.
7. Uczestnik spływu, przesyłając kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
8. Wszyscy uczestnicy biorący udział w spływie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.
10. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu
nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
11. Osoba nie stosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez organizatorów wykluczona z
dalszego uczestnictwa w imprezie.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego i Gminy Milejów

STOWARZYSZENIE TURYSTYKI AKTYWNEJ "NAD WIEPRZEM”
Jaszczów 24, 21-020 Milejów, e-mail: poczta@nadwieprzem.org, tel.: 667 737 766
NIP 5050123629, REGON 061456184, KRS 0000432811
Bank Pekao 21 1240 2470 1111 0010 7847 9776

