
 

 

REGULAMIN 
 

SPŁYWU KAJAKOWEGO 

 

organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną                                                 

im. Pantaleona Szumana w Pile, a realizowanego przez                                                

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile. 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w spływie kajakowym. 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestnika spływu. 

3. W spływie kajakowym może brać udział 20 osób dziennie. 

4. Udział w spływie kajakowym jest bezpłatny. 

§ 2. 

ORGANIZATORZY 

Organizatorem spływu kajakowego jest: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczną im. 
Pantaleona Szumana w Pile, a za realizację spływu odpowiada Młodzieżowy Dom Kultury 
„ISKRA” w Pile. 

§ 3. 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Przedsięwzięcie finansowane jest z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata               
2017-2022.  

§ 4. 

UCZESTNICY SPŁYWU KAJAKOWEGO 

W spływie kajakowym mogą brać udział seniorzy (od 60-ego roku życia) oraz młodzież                  
w wieku (od 12-ego do 20-ego roku życia), którzy wypełnią i przekażą do sekretariatu             
MDK „ISKRA” kartę zgłoszenia uczestnictwa, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 



 

§ 5. 

TERMINY REALIZACJI SPŁYWÓW KAJAKOWYCH 

Spływy kajakowe odbędą się codziennie w terminie 1 lipca – 5 lipca 2019 r. 

§ 6. 

MIEJSCE REALIZACJI SPŁYWU KAJAKOWEGO 

Spływ kajakowy będzie przeprowadzony na trasie: Wrzosy – Krępsko. 

§ 7. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA NADZÓR I ORGANIZACJĘ SPŁYWU KAJAKOWEGO 
ZE STRONY MDK „ISKRA” 

Osoba do kontaktu z ramienia  MDK „ISKRA” – p. Krzysztof Meszyński,                                
e-mail: biuro@mdk.pila.pl lub tel. 67 212 69 70 

§ 8. 

                                                      PROCES REKRUTACJI 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest złożenie w sekretariacie MDK 
„ISKRA” w formie papierowej, wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej. 

 

2. Sekretariat MDK „ISKRA” znajduje się pod adresem: ul. Okrzei 9, 64-920 Piła. 

 

3. Formularz Karty zgłoszenia jest dostępny w sekretariacie MDK „ISKRA” oraz na 
stronie internetowej http://mdk.pila.pl/razem-dla-niepodleglej/  

 

4. Ilość uczestników każdego dnia jest ograniczona i stanowi każdorazowo do 20 osób         
w skład których wchodzi: 10 x senior oraz 10 x młodzież. 

 

5. Termin składania Kart zgłoszenia upływa w dniu 27.06.2019 r. (czwartek) do              
godz.15.00. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu zapisów i składania kart          
w przypadku wcześniejszego wyczerpania ilości miejsc przed datą wskazaną            
w pkt. 5.   
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§ 9. 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i ciągły z zastrzeżeniem § 8 pkt 6.                       
i rozpocznie się z chwilą publikacji ogłoszenia o spływie na stronie www.mdk.pila.pl          
i wszystkich Partnerów projektu oraz z chwilą rozpowszechnienia informacji na 
plakatach. 

 

2. Kompletne i poprawne Karty zgłoszeniowe wprowadzane będą wg daty ich wpływu do 
rejestru utworzonego dla potrzeb spływu kajakowego. Na tej podstawie będzie 
tworzona lista uczestników. Osoby które nie zakwalifikują się do listy podstawowej 
będą umieszczane na liście rezerwowej o czym uczestnicy będą poinformowani               
w odrębnej korespondencji mailowej lub telefonicznie. 

 

3. Za moment zakwalifikowania się do spływu kajakowego przyjmuje się datę przyjęcia 
podpisanej i złożonej Karty zgłoszeniowej w sekretariacie MDK „ISKRA”. 

 

4. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika, znajdującego się na liście 
podstawowej, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję 
uczestnictwa w spływie kajakowym. 

 
§ 10. 

 

                             OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SPŁYWU KAJAKOWEGO 

1. Od uczestników spływu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie 
turystyki kajakowej. 

2. Każdy pełnoletni uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność. 
3. Instruktor spływu lub realizujący spływ ma prawo wyłączenia z uczestnictwa                            

w spływie osobę, która nie podporządkuje się regulaminowi spływu lub jej zachowanie 
wskazuje na stan nietrzeźwości lub zażycia środków niedozwolonych. Wyłączenie                
z części spływowej następuje bez prawa zwrotu poniesionych opłat. Wyłączenie może 
nastąpić w dowolnym miejscu trasy bez konieczności zapewnienia transportu. 
(art. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych Dz. U. z 2011 Nr 208 poz. 1240) 

4. Picie alkoholu i zażywanie środków niedozwolonych przed i w czasie trwania spływu 
jest zabronione (art. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych Dz. U. z 2011 Nr 208 poz. 1240) 

5. Instruktor spływu lub realizujący spływu nie bierze odpowiedzialności za zdrowie                       
i życie oraz majątek uczestników.  

6. Uczestnik spływu potwierdza, że przed zejściem na rzekę otrzymał sprzęt pozbawiony 
wad, kompletny i w dobrym stanie technicznym. 

7. Uczestnicy spływu zobowiązani są do zwrotu wypożyczonego sprzętu w czasie                          
i miejscu ustalonym z wypożyczającym. Sprzęt powinien być czysty i kompletny                    
w stanie nie gorszym niż przed spływem z pominięciem oznak normalnego 
użytkowania.  

8. Jeżeli z winy lub w skutek zachowania uczestnika spływu podjęte zostaną działania 
poszukiwawcze przez organizatora i/lub inne prywatne podmioty w celu odnalezienia 

http://www.mdk.pila.pl/


zaginionej osoby lub sprzętu to uczestnik ten pokryje koszty podjętych działań. 
Wysokość kosztów określają uczestniczący w działaniach.  

9. Uczestnicy spływu podlegają ubezpieczeniu NW zawartemu przez podmiot 
udostępniający kajaki i osprzęt wodny wykorzystywany podczas spływu. Wszystkie 
wypadki, roszczenia i zastrzeżenia do oferowanych usług muszą być zgłoszone 
instruktorowi / realizującemu spływ, niezwłocznie po ich stwierdzeniu bez prawa ich 
zgłaszania następnego dnia. Ze zgłoszenia powinna być sporządzona pisemna 
informacja oraz stwierdzenie czy zdarzenie miało miejsce pod wpływem alkoholu.  

10. W czasie spływu należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa oraz 
postanowień regulaminów właściwych do miejsca spływu i przebywania. 

11. Instruktor / realizujący spływ ze względu na bezpieczeństwo uczestników                                    
i warunki pogodowe może zmienić, skrócić a nawet odwołać poszczególne etapy 
spływu bez prawa rekompensat dla uczestników podając przyczyny zagrożenia.  

12. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznych 
kompetencjach instruktora/ realizującego. 

13. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie wypożyczonego sprzętu pobierana jest 
opłata wg. stawek określonych w cenniku usług z dnia 01.03.2019 r. (np. w przypadku 
utraty kajaka od 500,00 do 2000,00 zł wg. wyceny właściciela kajaka, gotówką lub 
przelewem w terminie 7 dni na wskazane konto). 

14. Jeżeli z winy uczestnika spływu nastąpi usunięcie kajaka z wody z polecenia Policji          
i kajak skierowany zostanie na strzeżony parking koszty z tym związane poniesie 
wynajmujący kajak wraz z dodatkową opłatą w wysokości 200,00 zł. 
 

15. Zasady bezpieczeństwa: 
• Aby uniknąć wywrotek zapoznaj się z zasadami bezpiecznego wsiadania            

i wysiadania z kajaka oraz sposobem wiosłowania.  
• Każda osoba uczestnicząca w spływie ma obowiązek założenia i zapięcia 

kamizelki asekuracyjnej i pływania z nią do końca spływu.  
• Nie wsiadaj do kajaka po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.  
• Płynąc utrzymuj się w polu widzenia grupy, a podczas spływów                                 

z przewodnikiem nigdy go nie wyprzedzaj, nie odłączaj się od grupy.  
• W wąskich przesmykach i przed przeszkodą zachowaj odpowiednią 

odległość miedzy kajakami.  
• Nie wykonuj gwałtownych ruchów w kajaku, nie wstawaj, nie uderzaj 

kajakiem w wystające z wody przedmioty i twarde brzegi. 
• Po ustawieniu kajaka bokiem do przeszkody zachowaj spokój i chwyć się 

jeśli to możliwe przeszkody – nie pochylaj ciała w górę rzeki lecz w dół.                
Z pomocą innych uczestników spływu przenieś kajak przez przeszkodę. 

      • Gdy kajak wpadnie pod przeszkodę i nie można go wydostać wyraźnie oznacz 
            miejsce w którym był po raz ostatni. Wyznacz osobę która będzie obserwowała 
            rzekę poniżej przeszkody i natychmiast powiadom Instruktora lub realizującego 
            spływ o zdarzeniu. Nie ryzykuj życia by odzyskać sprzęt! Na jeziorze oznacz 
            miejsce zdarzenia bojką z butelek nie wsiadaj do innego kajaka od burty.                 
            Płyń do brzegu za innym kajakiem lub wpław.   

• Omijaj wędkarzy i ich sprzęt. 
• Na otwartej tafli jeziora unikaj ustawienia kajaka bokiem do wysokich fal                

i porywistego wiatru. Pływaj zygzakiem „pod” lub „z” wiatrem. 
• W czasie śluzowania przytrzymuj się ściany a nie innych kajaków, zachowaj 

równowagę kajaka, nie wypływaj gdy drzwi nie są do końca otwarte. Stosuj 
się do wszystkich poleceń obsługi śluzy.  

• Traktuj kulturalnie innych turystów na wodzie i brzegu. Pomagaj wszystkim, 
którzy potrzebują pomocy lub kieruj ich do organizatora spływu. 

• W razie zagrożenia swojego lub innych powiadom Instruktora SMS-em o: 
aktualnej pozycji lub charakterystycznych elementach która grupa mijała po 
drodze (mosty, budynki, otwarte przestrzenie, strome brzegi, linie 
energetyczne itp.) aby można było ustalić gdzie jesteś, opisz co się stało – 



krótko i konkretnie. Jeśli to konieczne powiadom odpowiednie służby pod 
tel. 112 lub 998.  

• Jeśli to konieczne pozostań na miejscu i udziel pomocy! Poproś co najmniej 
2 załogi innych kajaków aby popłynęły dalej po pomoc lub wezwały 
organizatora.  

• Jeśli straciłeś orientację w terenie (potrzebujesz pomocy) zatrzymaj się na 
pierwszym biwaku lub przy moście. W innym przypadku oznacz to miejsce 
częścią garderoby, wiosłem innym kajakiem tak, by widać je było z daleka. 
Nawołuj pomocy i nasłuchuj zawołań poszukujących lub podwójnych 
krótkich sygnałów dźwiękowych aut lub gwizdów. Podaj swój nr tel. 
organizatorowi a w czasie spływu pozostaw swój telefon włączony!                      
(w skrajnych sytuacjach będzie możliwość namierzenia sygnału GPS)  

      • Jeżeli nie wrócisz w umówione miejsce z wypożyczającym sprzęt turystyczny 
            to poszukiwania rozpoczną się po około 2-3 h od planowanej godziny spotkania 
            chyba, że wcześniej wezwiesz pomoc. Sprawdzonym sposobem 
            przekazywania informacji jest nawiązanie kontaktu z dyżurnym Policji nawet 
            poprzez przypadkowo spotkaną osobę z telefonem, bo poszukiwania i tak 
            prowadzone będą w porozumieniu i we współpracy z Policją.   

Zachowaj spokój by nie płoszyć zwierząt. Napotkane na trasie spływu zwierzęta omijaj 
kajakiem, nie podpływaj by chwytać lub głaskać zwłaszcza młode osobniki. 

Dbaj o czystość szlaku i pól biwakowych. Wszystkie odpady wyrzucaj do kosza a gdy go nie 
ma – zabierz kajakiem do organizatora 

§ 11. 
 

PROGRAM SPŁYWU KAJAKOWEGO 
 

1. Głównym celem realizacji projektu „Razem dla Niepodległej” jest wzmacnianie 
wspólnoty społeczności Powiatu Pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię 
narodową. 

 
2. Ramowy program spływu kajakowego: 

 
✓ godz. 8.30 - zbiórka w siedzibie MDK „ISKRA” (ul. Okrzei 9, 64-920 Piła): 

rozpoczęcie „Małych Akademii”, a następnie przejazd zorganizowanym, 
wspólnym transportem na miejsce rozpoczęcia  spływu: Wrzosy. 

✓ rozpoczęcie spływu w miejscowości Wrzosy ok. godz.10.00. 
✓ dopłynięcie do miejsca spotkania z p. Romanem Chwaliszewskim przy Kamieniu 

papieskim nad brzegiem jeziora Krępsko Średnie 
✓ kontynuacja spływu rzeką Rurzycą 
✓ zakończenie spływu ok. godz.13.00-13.30 w Krępsku 
✓ przekazanie sprzętu w miejscu zakończenia spływu organizatorom 
✓ przejazd autobusem do miejscowości Wrzosy na miejsce biesiadowania po 

zakończeniu spływu 
✓ powrót autobusem do Piły w okolicach godz.15.30 
✓ zakończenie imprezy przy siedzibie MDK „ISKRA” w Pile ok. godz. 16.00 

 
3. Decyzje o wyborze miejsca postojowego, godzinie wpłynięcia podejmuje przedstawiciel 

organizatora spływu.  
4. Organizator spływu zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji spływu, o czym 

niezwłocznie powiadomi uczestników.  
5. Organizator ma prawo odwołania spływu kajakowego z powodu niewystarczającej liczby 

zgłoszeń w terminie nie krótszym niż do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.  



6. Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych takich jak: (złe 
warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, powodzie itp.), decyzje władz państwowych i innych 
instytucji. 
 

 

§ 12. 
  

REZYGNACJA 
 

1. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji w spływie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej, w przypadku gdy :  
1) rezygnacja zgłoszona została do sekretariatu MDK „ISKRA” do 7 dni przed 

terminem spływu kajakowego – bez podania przyczyny,  
2) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi 

lub losowymi.                                                      
§ 13. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu, bądź wprowadzania dodatkowych 
postanowień, które wymagają zachowania formy pisemnej. Regulamin z wprowadzonymi 
zmianami dostępny będzie w sekretariacie MDK „ISKRA” oraz na stronie internetowej 
www.mdk.pila.pl  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane                   
w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 
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