REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO PO RZECE RUDZIE NA TRASIE
KUŹNIA RACIBORSKA - TURZE
(impreza towarzysząca imprezie głównej tj. “Pływadło 2018”)

I. CEL
1. Popularyzacja spływów kajakowych
2. Integracja z Organizatorami i Uczestnikami imprezy głównej tj. “Pływadło 2018”
3. Promocja miasta Rybnika oraz powiatu rybnickiego.
II. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72
Tel. 32 422 78 53 wew. 22 i 21;
e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl,

III. TERMIN I MIEJSCE
16.06.2018
Transport uczestników z Rybnika do Rudy Kozielskiej autokarem o godz. 9:00*
*impreza uzależniona od stanu wody na rzece, informacja czy spływ kajakowy się odbędzie
zostanie podana na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz na profilu FB Mosiru najpóźniej w piątek
15.06 do godziny 16:00
Miejsce zbiórki: parking przy kąpielisku RUDA
Powrót autokarem z Turzy do Rybnika około godz. 18:00 i zakończenie imprezy.
IV. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmujemy na maila imprezy@mosir.rybnik.pl
Ograniczona liczba miejsc do 30 uczestników (15 kajaków dwuosobowych)
Zgłoszenia należy wysłać do dnia 15.06.2018.
V. KOSZT
30 zł od osoby - płatne w dniu imprezy

VI. Warunki uczestnictwa:
1. warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz
podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez
względu na stopień umiejętności pływania.
3. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie od lat 7, z zachowaniem pkt. V niniejszego
regulaminu.
4. 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.
5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony
przyrody oraz karty turysty.
6. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
7. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w
miarę swoich możliwości.
8. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
9. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
10. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz
pozostawania za zamykającym spływ.
11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
12. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku
związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej
trasy.
13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być
zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
14. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz
pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
17. Komandor / kierownik spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie
podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
18. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i
ratowników.
19. Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za
instruktorem zamykającym spływ.
20. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według
poleceń kierownictwa spływu.
21. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.

22.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów (oświadczenie podpisuje prawny opiekun) zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 2).
Każdy zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny) jest zobowiązany wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych ( danych osobowych dziecka) w celu
przeprowadzenia imprezy, zgodnie ze wzorami, stanowiącymi Załącznik nr 1 lub Załącznik nr
2 do niniejszego Regulaminu.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy
ul. Gliwickiej 72. Dane w postaci: imię i nazwisko,miasto, płeć, ewentualny wizerunek będą
przetwarzane w celu organizacji, realizacji i publikacji sprawozdania z imprezy sportowej
przez MOSiR. Dane w postaci:płeć, miasto oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia
i nazwiska) będą udostępniane na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Facebook’u MOSiR.
Każdy zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub
dziecka) danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji podanych wyżej celów.
Każdy zawodnik (lub rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą
informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
VII. 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.
VIII. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
IX. Świadczenia organizatora:
1.
2.
3.
4.

ubezpieczenie NNW
ciepły posiłek
udostępnienie kajaków
transport

5. zabezpieczenie medyczne

