
Spływ kajakowy „W parze z biało-czerwoną” 

2 maja 2022 r. godz. 12:00 

rzeka Wilga (Leszczyny  - most w centrum Garwolina) 

 

1. Organizatorem spływu kajakowego „W parze z biało-czerwoną” (dalej: Spływ) jest Centrum 

Sportu i Kultury w Garwolinie oraz Klub Seniora w Garwolinie. 

2. Spływ odbędzie się 2 maja 2022 r. na rzece Wildze. Start przy zbiorniku retencyjnym w 

Garwolinie (wyjazd ulicą Spacerową), meta przy moście w centrum Garwolina (zatoka 

kajakowa). 

3. Ramowy program wydarzenia: 11:30 – rejestracja uczestników oraz odprawa techniczna, 

12:00 – start, 13:00 – zakończenie Spływu, wspólne ognisko. 

4. Wszystkie osoby biorące udział w Spływie oświadczają, że znają i akceptują warunki niniejszego 

regulaminu. 

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

względu na stopień umiejętności pływania.  

6. W Spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie od lat 7, z zachowaniem pkt. 6 niniejszego 

regulaminu.  

7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, 

biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą 

rodzica bądź opiekuna prawnego.  

8. Do udziału w Spływie zgłaszają się pary.  

9. Udział w Spływie jest bezpłatny. Jednym warunkiem wzięcia udziału w Spływie jest posiadanie 

ze sobą narodowej flagi Polski i płynięcie z nią podczas spływu.  

10. Rejestracja uczestników jest prowadzona online – formularz jest dostępny na 

www.csik.garwolin.pl do 29 kwietnia, do godziny 15:00. Zgłoszenia w dniu wydarzenia będą 

przyjmowane od godz. 11:30 w biurze (w rejonie startu Spływu), o ile będą dostępne miejsca. 

11. Uczestnik, który zarejestruje się online, otrzyma wiadomość mailową potwierdzającą przyjęcie 

zgłoszenia. Brak takiej wiadomości oznacza, że uczestnik nie został zakwalifikowany. 

12. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego i ochrony 

przyrody. 

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

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

miarę swoich możliwości.  

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

16. W Spływie mogą brać udział jedynie osoby trzeźwe, niebędące pod wpływem żadnych środków 

odurzających. W trakcie trwania Spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków 

odurzających.  

17. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz 

pozostawania za zamykającym spływ. 

18. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.  

19. 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.  

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

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.  

http://www.csik.garwolin.pl/


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

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

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

pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.  

23. Organizator Spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się 

regulaminowi spływu. 

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

rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub 

złych warunków pogodowych.  

25. Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.  

26. Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za 

instruktorem zamykającym spływ.  

27. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według 

poleceń kierownictwa Spływu.  

28. Zabrania się zanieczyszczania trasy Spływu.  

29. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.  

30. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do 

celów promocyjnych spływu. 

31. Sprawy sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

33. Szczegółowych informacji udziela koordynator Spływu: Grażyna Makulec – tel. 662 128 386 


