
REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO 

 

§1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Spływ kajakowy realizowany jest w ramach Jubileuszu XX- lecia  wizyty Jana Pawła 

II w Wigrach. 

 

2. Niniejszy regulamin określa: 

a) organizację i zasady udziału w spływie kajakowym, 

b) prawa i obowiązki uczestnika spływu. 

 

     3. Udział w spływie jest bezpłatny. 

     4. Limit uczestników spływu wynosi 30 osób. 

 

§2 

CEL IMPREZY/ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA    

 

Spływ kajakowy organizowany jest w  ramach wydarzenia upamiętniającego 

 XX- lecie  wizyty Jana Pawła II w Wigrach.  

     

      §3 

 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem spływu kajakowego jest: 

Fundacja Wigry PRO;   

Gmina Suwałki  - współorganizator.   

    

 

§4 

UCZESTNICY SPŁYWU KAJAKOWEGO 

 

1. W spływie kajakowym mogą brać udział osoby pełnoletnie, bez względu na miejsce 

zamieszkania. 

2. Udział osób niepełnoletnich może mieć miejsce pod warunkiem, że odpowiedzialność   

w spływie kajakowym  młodzieży (do 18 roku) ponoszą  opiekunowie, z którymi  zgłosili 

się do udziału w spływie. Niezbędna będzie pisemna zgoda opiekuna na uczestnictwo 

osoby niepełnoletniej. Druk zgody prawnego opiekuna stanowi załącznik nr 1 do 

regulaminu spływu kajakowego. 

 

§5 

TERMIN, HARMONOGRAM, MIEJSCE SPŁYWU 

 

1. Spływ kajakowy odbędzie się na trasie: Wigry (przystań przy klasztorze) – Maćkowa 

Ruda, w dniu 10 sierpnia 2019 r. 

 

2. Harmonogram spływu:  

Godz. 10.00 - zwiedzanie zabytkowych wnętrz Pokamedulskiego Klasztoru  w  

Wigrach 



 Godz. 11.00 - msza św. na pomoście przystani (Ogrody Klasztorne) 

 Godz. 12.00 - oficjalne rozpoczęcie spływu  

            Godz. 15.00 - zakończenie spływu kajakowego,  poczęstunek w Maćkowej Rudzie.   

 

  

§6 

ZASADY I PROCES REKRUTACJI 

 

1. Osoby zainteresowane  uczestnictwem  w spływie kajakowym zobowiązane są do 

złożenia u Organizatora  spływu tj.  w Fundacji Wigry PRO w Wigrach  lub w 

Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 wypełnionej karty zgłoszeń stanowiącej 

załącznik  

nr 2  do regulaminu. Kartę zgłoszeń można złożyć elektronicznie.  Formularz karty 

zgłoszeń  dostępny jest  w siedzibie  Organizatora  oraz w Urzędzie Gminy Suwałki  

pok. nr 115, 116, a także na stronach internetowych  tych podmiotów.  

2. Po dostarczeniu  karty zgłoszeń  uczestnik  spływu kajakowego zostanie 

poinformowany o zakwalifikowaniu  telefonicznie  lub e- mailem  najpóźniej 3 dni  

przed planowanym terminem spływu. 

3. Termin składania  kart zgłoszenia  upływa dnia  7 sierpnia 2019 r. 

4. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. O zakwalifikowaniu  na listę uczestników  

spływu kajakowego  decydować będzie   data zgłoszenia kandydata.  

5. Informacje o możliwości uczestnictwa w spływie  wraz z regulaminem zamieszczone 

zostaną  na stronie internetowej Gminy Suwałki  (www.gmina.suwałki.pl), suwalki 

24.pl,  suwalki.info i w audycji   Radio 5,   na tablicy ogłoszeń  Gminy Suwałki, na 

stronie internetowej Fundacji www.fundacja.wigry.pro, na fanpage 

www.facebook.com/Pokamedulski.Klasztor.w.Wigrach. 

6. Osobą do kontaktu   jest Pani  Grażyna Błaszczak tel. 508 146 007 –  Fundacja Wigry 

PRO  oraz osobą do kontaktu  z Urzędu Gminy  jest Pan  Krzysztof Andrzej Gwaj  

– Zastępca Wójta  lub   Ilona Rżany  - kierownik referatu ds. polityki społeczno  

– gospodarczej,  tel. (87) 565 93 43.  

§7 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SPŁYWU KAJAKOWEGO 

 

Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.  

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody (załącznik  

nr 3).  

Uczestnicy spływu są zobowiązani do: 

1) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa  zachowania  nad wodą i podczas spływu na 

wodzie; 

2) Potwierdzenia uczestnictwa na liście  obecności; 

3) Dojazdu do/z miejsca startu/mety we własnym zakresie. 

4) Płynięcia w zapiętej kamizelce; 

5) Udzielania pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich 

możliwości; 

6) Przestrzegania zakazu picia alkoholu oraz używania środków odurzających; 

7) Posiadania okularów chroniących oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i 

gałęziami drzew, ubrania dostosowanego do aury, wodoszczelnie zapakowanej 

zmiany odzieży, butów, w których można wejść do wody, napoi chłodzących oraz 

wysokokalorycznej żywności; 

http://www.gmina.suwałki.pl/
http://www.fundacja.wigry.pro/
http://www.facebook.com/Pokamedulski.Klasztor.w.Wigrach


8) Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ 

oraz pozostawania za zamykającym spływ; 

9) Zabezpieczenia cennych przedmiotów (dokumenty osobiste, telefony, aparaty 

fotograficzne) przed zamoczeniem i utonięciem; 

10) Ponoszenia pełnych kosztów utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego 

oraz pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód; 

11) Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli; 

 

§8 

Obowiązki organizatora 

1) Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za uczestników  spływu  oraz za 

zdarzenia wynikające  z niedostosowania  się  uczestników spływu do regulaminu i 

ogólnie  przyjętych norm zachowania; 

2) W biurze PT SZOT (obsługa spływu) istnieje możliwość wykupienia 

ubezpieczenia NNW (2 zł/os./dzień – AXA, suma ubezpieczeniowa 5 000 zł) z 

możliwością zwiększenia sumy ubezpieczeniowej;   

3) Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie 

podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat; 

4) 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; 

5) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

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

1) Wójt Gminy Suwałki zapewnia  wypożyczenie kajaka dwuosobowego, kamizelki 

ratunkowej, wiosła. 

6)  Fundacja Wigry PRO zapewnia poczęstunek dla uczestników spływu. 

 

§9 

REZYGNACJA 

 

Rezygnację  z uczestnictwa  należy zgłaszać Organizatorowi  telefonicznie, drogą  

 e- mail lub inny skuteczny  sposób  na 3 dni przed terminem spływu. 

  

§10 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Regulamin  spływu obowiązuje  wszystkich uczestników  spływu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


