REGULAMIN
Spływów kajakowych rzeką San
Sanok – Tyrawa Solna, 12.06.2021 r.
Chyrzyna – Krasiczyn, 19.06.2021 r.

1. ORGANIZATOR
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Rzeszowie, 35-068 Rzeszów,
ul. Grunwaldzka 2
2. REALIZATOR
Water Team Maciej Nabożny, 36-062 Zaczernie 949, NIP 517-002-44-56

CEL
1. Promocja walorów turystycznych gmin, przez które przepływa rzeka San.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
3. Integracja społeczności lokalnej.
4. Zapoznanie się z walorami krajobrazowo-przyrodniczymi rzeki San.
5. Promocja imprezy turystyki kwalifikowanej, o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym.

TERMIN
12 czerwca 2021 r.: Sanok – Tyrawa Solna
19 czerwca 2021 r.: Chyrzyna - Krasiczyn
ILOŚĆ MIEJSC
max. 50 uczestników na 1 spływ/ kajaki dwuosobowe 25 szt.

TRASA
rzeka San – odcinki:
I Sanok – Tyrawa Solna: 12 km/3 godziny
II Chyrzyna – Krasiczyn: 15 km/3,5 godziny
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HARMONOGRAM
I Sanok – Tyrawa Solna, 12.06.2021 r.
9.00- zbiórka uczestników spływu w O.W. Diabla Góra, Tyrawa Solna 121, 38-500 Sanok
9.30- przejazd autokarem do Sanoka
10.30- 13.30 spływ na trasie Sanok- Tyrawa Solna
14.00 – ciepły posiłek, warsztaty przyrodnicze – kajakarz może być EKO

II Chyrzyna – Krasiczyn: 19.06.2021 r.
9.00- zbiórka uczestników spływu w Krasiczynie koło mostu
9.30- przejazd autokarem do Chyrzyny
10.30- 13.30 spływ na trasie Chyrzyna - Krasiczyn
14.00 – ciepły posiłek, warsztaty przyrodnicze – kajakarz może być EKO
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie
wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego /opiekuna prawnego, wyrażoną w oświadczeniu
oraz pod opieką osoby pełnoletniej na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko tych osób.
2. W spływie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie
tego typu aktywności.
3. Dokonanie zgłoszenia udziału w spływie poprzez zapisy elektroniczne na adres:
e.borowiak@podkarpackie.travel lub prot@podkarpackie.travel
4. Osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do podania swojego numeru telefonu
komórkowego oraz adresu e-mail.
6. Uczestnik spływu zobowiązany jest do posiadania podczas weryfikacji w sekretariacie spływu
wypełnionych oświadczeń.
OBOWIĄZKI REALIZATORA SPŁYWU
Realizator spływu zapewnia:
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1. sprzęt sportowy: tj. kajak, wiosła, kamizelkę asekuracyjną,
2. opiekę ratowników wodnych w czasie spływu,
3. przeprowadzenie instruktażu dotyczącego bezpiecznego poruszania się kajakiem po rzece,
4. ubezpieczenie NW,
5. doraźną pomoc przedmedyczną w czasie trwania spływu,
6. dezynfekcję kajaków wraz z osprzętem,

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
1. Podporządkowania się zarządzeniom Organizatora spływu oraz zapoznania się i przestrzegania
Regulaminu spływu,
2. Bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających w trakcie trwania spływu,
3. Płynięcia w założonej i zapiętej kamizelce asekuracyjnej,
4. Płynięcia w obuwiu przeznaczonym do uprawiania sportów wodnych, wyklucza się płynięcie w
klapkach,
5. Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują,
6. Dbania o sprzęt zapewniony przez Organizatora,
7. Zachowania ustalonego porządku podczas trasy spływu, w tym:
- bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego /instruktora
- pozostawania przed pilotem końcowym /instruktorem,
8. Przestrzegania przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa na wodzie,
9. Przestrzegania zakazu kąpieli w miejscach niedozwolonych,
10. Zabezpieczenia cennych przedmiotów (dokumenty osobiste, telefon, klucze przed zamoczeniem
lub utopieniem),
11. Posiadania zmiennej odzieży w przypadku wywrotki kajaka,
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12. Przeniesienia kajaka, gdy na trasie spływu wystąpią przeszkody,
13. Po zakończonym spływie przeniesienie kajaka wraz z osprzętem w miejsce wskazane przez
Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
2. Uczestnicy spływu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich
działaniem lub zaniechaniem.
3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Spływie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci). Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza
Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego
się z uczestnictwem w spływie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Spływie
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Organizatorzy nie odpowiadają za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy uczestników w czasie
trwania spływu.
5. Organizatorzy spływu mają prawo do wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie
podporządkują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Organizatorów.
6. Organizatorzy spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników mogą
zmienić, skrócić, a nawet odwołać spływ.
7. Organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji imprezy w
zależności od zaistniałej sytuacji (w tym związanej z sytuacją pandemiczną i ograniczeniami
związanymi z zagrożeniem COVID-19).
8. Niestawienie się uczestnika na miejsce zbiórki traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w
spływie.
9. Organizator oraz Realizator zastrzegają sobie prawo do rejestrowania wizerunku osób
korzystających ze sprzętu, uprawnieni są do nieodpłatnego zwielokrotniania i rozpowszechniania bez
ograniczeń terytorialnych zarejestrowanych materiałów, a także nieodpłatne wykorzystanie
utrwalonego w taki sposób wizerunku korzystających ze sprzętu osób w celach promocyjnych i
sprawozdawczych w szczególności poprzez udostępnianie na stronie internetowej, mediach
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społecznościowych oraz zamieszczanie w materiałach zewnętrznych i wewnętrznych jednostki
związanych z prowadzoną działalnością statutową.
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