
 
 

 
              

 

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO ORGANIZOWANEGO 

W RAMACH WARSZTATÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ 

W DNIU 10  SIERPNIA 2017R. 

 

 

1. Organizator: Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” 

2.  Cel spływu:  

 Promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gmin członkowskich LGD Wszyscy 

Razem;  

 praktyczna aktywizacja społeczności lokalnej oraz popularyzacja czynnego 

wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej. 

  promowanie walorów turystycznych rzeki Pilicy ; 

 Zajęcia terenowe połączone z pozyskaniem wiedzy nt. możliwości pozyskania 

środków finansowych na realizację projektów aktywizujących mieszkańców i 

promujących zasoby kulturowe LGD  

3. Trasa: Gapinin  - Nowe Miasto nad Pilicą, Start  - godzina 11:00 

4. Zgłoszenia/zasady uczestnictwa: 

           W spływie uczestniczą wyłącznie osoby pełnoletnie, potencjalni beneficjenci którzy         

zgłosili udział w warsztatach turystyki wiejskiej do dnia 07 sierpnia 2017r. do godziny 15.00. 

       5. Organizator zapewnia: 

 przeprowadzenie warsztatów w zakresie turystyki wiejskiej. 

 miejsce w kajaku dwuosobowym, wiosło i kamizelkę asekuracyjną 

 ubezpieczenie NNW uczestników spływu; 

 posiłek regeneracyjny; 

  6. Obowiązki uczestników: 

 zapoznanie się z Regulaminem spływu kajakowego jego przestrzeganie; 

 stawienie się na miejscu startu w wyznaczonym terminie; 

 przestrzeganie poleceń pilota/komandora w czasie trwania spływu; 

 płynięcie w zapiętej kamizelce asekuracyjnej; 

 kulturalne zachowanie się na wodzie i na lądzie; 

 dbałość o sprzęt oraz odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia; 

 biwakowanie jedynie w miejscach wyznaczonych przez pilota/komandora; 

 nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania; 

 pomoc w czynnościach związanych ze spływem (przenoszenie kajaków, 

wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczanie itp.); 

 udzielanie pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy 

potrzebują; 

 

 

 



 
 

 
7. Sankcje: 

Uczestnik zostanie wykluczony ze spływu w przypadku nie stosowania się do regulaminu 

spływu, nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających w czasie trwania spływu; 

8. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga komandor/pilot, a przypadku 

braku możliwości rozstrzygnięcia przez komandora/pilota ostateczną decyzję podejmuje 

organizator spływu. 

 

9. Kontakt z organizatorem: 

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy razem” 

ul. Opoczyńska 35 ;  

26 -415 Klwów 

tel.(48) 6710010 w.22 / 793115615  

e-mail: biuro@lgdwr.pl 


