Regulamin spływów kajakowych organizowanych przez CentrumRekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach w sezonie 2016
1. Celem regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na trasie spływu.
2. W spływach kajakowych organizowanych przez CRT w Radomierzycach mogą brać
udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem
zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego
własnoręcznym podpisem.
3. Za spływ organizowany przez CRT w Radomierzycach uważa się taki w którym w
imieniu organizatora nadzór pełni ratownik WOPR lub instruktor kajakarstwa
4. W innym wypadku osoby wypożyczające kajaki z CRT w Radomierzycach podpisują
oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za użytkowanie kajaków podczas
organizacji własnego spływu oraz podpisują zapoznanie się z regulaminem, który
również ich obowiązuje.
Zasady postępowania podczas spływu i obowiązki uczestników spływu
1. Organizator zapewnia kajaki, wiosła oraz kamizelki asekuracyjne uczestnikom
spływu.
2. Każdy spływ kajakowy zabezpiecza ratownik WOPR lub instruktor kajakarstwa
którzy w imieniu organizatora sprawują nadzór nad spływem
3. W spływie uczestniczy do 10 kajaków.
4. W wypadku spływu większego niż 10 kajaków zabezpiecza go następna uprawniona
osoba w ilości do 10 kajaków na jedną uprawnioną osobę.
5. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom
ratownika/instruktora kajakarstwa spływu.
6. Ratownik/instruktor kajakarstwa ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie
podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
7. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy,
godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku
wysokiego lub zbyt niskiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
8. Na trasie mogą wystąpić przeszkody wodne i może zajść konieczność przenoszenia
kajaka, lub przeciągnięcia kajaka po płyciźnie co może wiązać się z koniecznością
wejścia do płytkiej wody. W każdym wypadku decyzję podejmuje ratownik/instruktor
kajakarstwa.
9. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować
według poleceń ratownika/instruktora kajakarstwa.
10. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w
spływie.
11. Każdy uczestnik oświadcza, że stan zdrowia uczestnika pozwalają na podjęcie przeze
niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie.
12. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, w inny sposób niż typowy, zgodny z
przeznaczeniem kajaka.
13. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli bez zgody i nadzoru ratownika

14. W spływie kajakowym mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie
będące pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za
ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
15. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
16. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz zażywania środków
odurzających.
17. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po spływie
kajakowym.
18. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być
zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
19. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu
pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
20. Każdy uczestnik spływu jest zobowiązany do udzielania pomocy innym uczestnikom
spływu, w miarę swoich możliwości.
21. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz
do aktywnej ochrony przyrody
22. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych
przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich.
23. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i
zabezpieczenie go po spływie zgodnie z zaleceniami ratownika/instruktora
kajakarstwa. W szczególności uczestnik zobowiązuje się do: bezpiecznego
przycumowania kajaka do brzegu tak aby kajak nie odpłynął.
24. Uczestnik może prosić kierownictwo spływu o pomoc przy wyciągnięciu kajaka na
brzeg.
25. Zobowiązanie dbania o sprzęt dotyczy również wiosła, kapoka oraz innego sprzętu
wypożyczonego od organizatora spływu.
26. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać:
• okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew,
• ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży,
buty, w których można wejść do wody,
• napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
• środki przeciwsłoneczne.
27. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NW.
28. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione
przez uczestnika w czasie trwania spływu.
29. Organizator ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Aktualna wersja
regulaminu jest dostępna w CRT w Radomierzycach oraz na stronie internetowej
organizatora – crt.radomierzyce.pl

