Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regulamin
Spływu kajakowego z okazji 150 – lecia Kanału Elbląskiego
18 – 20 czerwiec 2010 r.
ELBLĄG - MIŁOMŁYN
1. Organizator:
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
Kierownictwo Spływu:
PPHU Adam Kopiczyński
- tel. 604 – 507 - 012
Komandor Marek Weckwert – tel. 519 – 503 – 681
2.

Cele
•
•
•
•

i zadania spływu:
popularyzacja rekreacji i turystyki wodnej,
promocja szlaku Kanału Elbląskiego,
propagowanie czynnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych,
promocja projektu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3. Termin spływu: 18 – 20 czerwiec 2010 roku.
4. Trasa spływu: Elbląg – Miłomłyn.
5. Warunki uczestnictwa:
W spływie mogą brać udział: młodzież szkolna powyżej 16 lat oraz osoby dorosłe.
Każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania. Każdy uczestnik bierze
udział w Spływie na własną odpowiedzialność. Ilość uczestników jest ograniczona
do 60 osób.
Osoby poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
na udział w Spływie kajakowym lub brać udział w imprezie pod opieką opiekuna
prawnego.
6. Zgłoszenia na spływ i wpisowe:
Zgłoszenia indywidualne lub grupowe na karcie zgłoszeń należy dostarczyć
do 10 czerwca 2010 roku do Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania mieszczącego się przy ulicy Jana Amosa Komeńskiego 40 lub przesłać
na adres: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl.
Wpisowe w wysokości 30 zł należy wpłacić do kasy Stowarzyszenia w Elblągu, ul. Jana
Amosa Komeńskiego 40, pok. Nr 25 lub na konto prowadzone przez BGŻ S.A. Oddział
Operacyjny w Elblągu Nr 68 2030 0045 1110 0000 0131 3910 do 10 czerwca 2010 roku.
W przypadku rezygnacji z udziału w Spływie wpisowe nie podlega zwrotowi.
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7.

Organizator w ramach Spływu zapewnia:
• dwuosobowe kajaki wraz z wyposażeniem,
• transport rzeczy i sprzętu na trasie spływu,
• wynajem pola namiotowego,
• wyżywienie w czasie trwania spływu (śniadania, obiady, kolacje),
• Komandora spływu, opiekę medyczną i ratowników wodnych,
• ubezpieczenie uczestników i organizatorów spływu (OC i NNW),
• opłatę za przeprawę przez pochylnie,
• oprawę muzyczną podczas wieczorów integracyjnych,
• nagrody dla najlepszych uczestników spływu.

8.

Sprzęt i ekwipunek.
Uczestnicy biorą udział w Spływie na sprzęcie pływającym zapewnionym przez
organizatora,
z własnym sprzętem biwakowym (namioty, materace, śpiwory).
Istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu pływającego po wcześniejszym
uzgodnieniu z organizatorem. Zorganizowana grupa powinna posiadać apteczkę.

9.

Uczestnicy zobowiązani są do:
• przestrzegania postanowień Regulaminu i zarządzeń oraz poleceń Komandora
spływu,
• przestrzegania zasad ochrony przyrody, bezpieczeństwa ppoż.,
• udzielania pomocy innym uczestnikom oraz koleżeńskiego i kulturalnego
zachowania się,
• uiszczenia wpisowego w wyznaczonym terminie,
• stawienia na miejscu startu do godziny 10:00 w dniu rozpoczęcia spływu,
• kulturalnego i godnego zachowania na wodzie i lądzie,
• dbałości o sprzęt oraz odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia,
• odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym osobom oraz mieniu,
• biwakowania jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatora,
• kąpania się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych,
• pomocy przy codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoszenie
kajaków, codzienne wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczanie),
• udzielania pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy
potrzebują,
• informowania i uzgadniania z Komandorem wszelkich oddaleń się od grupy,
• płynięcia w przydzielonych środkach asekuracyjnych.

10. Zabrania się:
• wyprzedzania Komandora prowadzącego spływ,
• pozostawania za pilotem zamykającym spływ,
• spożywania alkoholu,
• śmiecenia,
• niszczenia przyrody.
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11. Sankcje:
Uczestnik zostanie wykluczony ze spływu w przypadku:
• nie stosowania się do Regulaminu spływu,
• spożywania alkoholu w czasie trwania spływu (zarówno na wodzie jak i na
lądzie),
• używania innych środków odurzających.
Osoby wykluczone ze spływu tracą prawo do wszystkich świadczeń i zwrotu wniesionej
opłaty.
Każdy uczestnik imprezy wypełniając kartę zgłoszenia i podpisując listę, akceptuje warunki
niniejszego
Regulaminu
i
wyraża
zgodę
na
wykorzystanie
i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Spływu
Kajakowego Kanałem Elbląskim w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach
internetowych
imienia,
nazwiska
oraz
miasta
zamieszkania
(zgodnie
z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik mam prawo wglądu
do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Elbląg, 20 maja 2010 r.
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