Regulamin
„Rzeka łączy pokolenia” –
spływ kajakowy z okazji Światowego Dnia Turystyki
Bulwar Nadwarciański (Miasto Konin) –
rzeka Warta – - Marina Ląd (Powiat Słupecki) – Bulwar Nadwarciański (Miasto Konin)

10 WRZEŚNIA 2016 r.
1. Organizator
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”

2. Finansowanie spływu
Wydarzenie pn. „Rzeka łączy pokolenia” – spływ kajakowy z okazji Światowego Dnia Turystyki
finansowany będzie z wpłat wpisowego uczestników spływu, środków własnych Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Marina” oraz dotacji Miasta Konina.

Projekt dofinansowany przez Miasto Konin
3. Cele i zadania spływu
 promowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Konina
 kreowanie Miasta Konina jako atrakcyjnego miejsca do rozwoju turystyki wodnej
 promowanie zdrowego stylu życia, podnoszenie sprawności fizycznej oraz propagowanie
aktywności rekreacyjnej, turystycznej i sportowej wśród mieszkańców Konina
 promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Wielkiej Pętli Wielkopolski
 propagowanie kajakarstwa jako jednej z form aktywnego wypoczynku
4. Kierownictwo spływu
p.o. Kierownika Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”: Marika Leśniewicz
668 513 877
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5. Termin spływu: 10 września (sobota) 2016 r.
6. Trasa spływu: ok. 28 km
START Bulwar Nadwarciański – rzeka Warta – Marina Ląd – Bulwar Nadwarciański META
7. Harmonogram spływu (może ulec zmianie)
8:00

ZBIÓRKA Bulwar Nadwarciański (Miasto Konin)

8:00-10:00

rejestracja

uczestników,

wydanie

pakietów

startowych,

słodki

poczęstunek,

przydzielenie sprzętu pływającego oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa na wodzie (odczytanie regulaminu)
10:00

START rozpoczęcie spływu / Bulwar Nadwarciański (Miasto Konin)

10:00-15:00 Bulwar Nadwarciański – rzeka Warta – Marina Ląd (Powiat Słupecki) (28 km trasy)
15:00-16:00 Marina Ląd – zdanie kajaków z osprzętem, ciepły posiłek dla uczestników spływu
kajakowego, integracja z mieszkańcami powiatu słupeckiego
16:00-17:00 przejazd autokarami na metę spływu – Bulwar Nadwarciański
17:00

META Bulwar Nadwarciański – grill, konkursy z nagrodami, zabawy w stylu szanty

8. Warunki uczestnictwa w spływie
W spływie mogą brać udział osoby w wieku powyżej 18 lat. Osoby niepełnoletnie
mogą wziąć udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo (w tym przypadku należy do wypełnionego formularza
zgłoszeniowego dołączyć oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego). Warunkiem uczestnictwa
w spływie jest umiejętność pływania oraz dobry stan zdrowia. Każdy uczestnik bierze udział
w spływie na własną odpowiedzialność.
 organizator zapewnia 120 miejsc dla uczestników korzystających ze sprzętu zapewnionego przez
organizatora,
 o uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń,
 organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu,
 kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują
się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat,
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 organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny czy daty
rozpoczęcia i programu spływu, jak i odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub
złych warunków pogodowych,
 uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych wpłat w przypadku złożenia rezygnacji
ze spływu (po 8 września 2016 r.) oraz w przypadku spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na
spływie itp.,
 uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.
9. Uczestnicy spływu zobowiązują się do:
 zapoznania się, akceptacji oraz przestrzegania regulaminu,
 poinformowania organizatorów o wszelkich dolegliwościach lub okolicznościach, które mogą
stanowić zagrożenie dla uczestników spływu (choroby, brak umiejętności pływania),
 podporządkowania się decyzjom kierownictwa spływu,
 posiadania przy sobie dokumentu tożsamości,
 przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony przyrody,
 płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej,
 udzielenia pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości,
 dokonania rejestracji u organizatora przed rozpoczęciem spływu,
 dbałości o powierzony sprzęt wodny - uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub
zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody (podpisuje
oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, a także wpłaca zwrotną kaucję za sprzęt wodny),
 zadbania o zaopatrzenie się w niezbędne rzeczy: okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem,
kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną odzież na
zmianę, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność,
 odpowiedniego zabezpieczenia cennych przedmiotów (dokumenty osobiste, telefony, aparaty
fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
10. Podczas spływu zabrania się:
 picia alkoholu oraz używania środków odurzających,
 płynięcia na wierzchu kajaka,
 wyprzedzania łodzi otwierających spływ oraz pozostawania za łodzią zamykającą spływ,
 na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
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11. Zgłoszenia na spływ i wpisowe
Zgłoszenia na „FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM” (decyduje data stempla pocztowego) należy
przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 8 września 2016 r. (lub do wyczerpania miejsc) wraz
z potwierdzeniem dokonania wpłaty wpisowego do biura Stowarzyszenia: Lokalna Organizacja
Turystyczna „Marina”, ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin.
Opłata od uczestnika spływu wynosi 15 zł wpisowego.
Powyższa wpłata może być dokonana gotówkowo w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Marina”, w dni powszednie: w godz. 8:00 - 16:00, ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin lub przelewem na
rachunek bankowy LOT „Marina” PEKAO S.A. 13 1240 1415 1111 0010 2984 4831. W przypadku
rezygnacji z udziału w spływie po dniu 8 września br. wpisowe nie podlega zwrotowi.
12. Organizator w ramach 15 zł wpisowego zapewnia:
 ubezpieczenie uczestników spływu (NNW),
 transport kajaków na miejsce spływu i z powrotem,
 zabezpieczenie ratunkowe i medyczne spływu,
 kajaki, wiosła oraz kamizelki ratunkowe,
 gadżety promocyjne dla każdego uczestnika spływu,
 transport uczestników z Mariny w Lądzie na Bulwar Nadwarciański
 słodki poczęstunek, gorący posiłek po zakończeniu spływu na Marinie w Lądzie, grill na Bulwarze
Nadwarciańskim
 konkursy z nagrodami,
 zabawę w stylu szanty.
13. Postanowienia końcowe
Formularz zgłoszeniowy, regulamin spływu oraz inne informacje dotyczące spływu dostępne są na
stronie internetowej www.lotmarina.pl lub bezpośrednio w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Marina”, ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin.
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Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia pn.
„Rzeka łączy pokolenia” – spływ kajakowy z okazji Światowego Dnia Turystyki
uzyskać można również telefonicznie (63) 246-32-48
lub e-mailowo kontakt@turystyka.konin.pl

Organizatorzy
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