
Projekt dofinansowany przez Miasto Konin

Regulamin Spływów Kajakowych w 2020 r.

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Sportu i Turystyki 

Trasa 1: Bulwar Nadwarciański - Rzeka Warta - Sławsk
Trasa 2:  Biechowy – Rzeka Warta – Bulwar Nadwarciański

Trasa 3:  Przystań Gosławice – Kanał Ślesiński – Bulwar Nadwarciański

organizowanych przez Miasto Konin

26 czerwca, start g. 16.00  - trasa 1
11 lipca, start g. 9.00 - trasa 2
25 lipca, start g. 9.00 - trasa 3

8 sierpnia, start g. 9.00 - trasa 2
22 sierpnia, start g. 9.00 - trasa 3

 

1. Organizator

Organizatorem Spływów Kajakowych w 2020 r. jest Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

2. Finansowanie spływu

Spływ kajakowy finansowany będzie z wpłat wpisowego uczestników spływu oraz środków
pochodzących z budżetu Miasta Konina. 

3. Cel spływu

Celem spływu jest zwiększenie aktywności fizycznej, upowszechnianie kajakarstwa na akwenach
Konina i regionu, promocja walorów turystyczno–krajoznawczych Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz
kreowanie wizerunku regionu konińskiego, jako atrakcyjnego miejsca dla rozwoju turystyki
wodnej.

4. Terminy i godziny rozpoczęcia spływów

Spływ 1 / 26 czerwca, start g. 16.00  - trasa 1
Spływ 2 / 11 lipca, start g. 9.00 - trasa 2
Spływ 3 / 25 lipca, start g. 9.00 - trasa 3
Spływ 4 / 8 sierpnia, start g. 9.00 - trasa 2
Spływ 5 / 22 sierpnia, start g. 9.00 - trasa 3
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5. Trasa spływu

Spływy realizowane będą trzema trasami, zgodnie z terminarzem w ust. 4 Regulaminu. Uczestnicy  
spływu mają możliwość wyboru więcej niż jednego terminu spływu, zaznaczając ten fakt w
formularzu  zgłoszeniowym. 
Trasa 1: START Bulwar Nadwarciański - Sławsk META (12 km)
Trasa 2: START Biechowy – Bulwar Nadwarciański META (17 km)
Trasa 3: START Przystań Gosławice – Bulwar Nadwarciański META(14 km)

6. Harmonogram spływu (może ulec zmianie)

Trasa 1: START Bulwar Nadwarciański - Sławsk META (12 km)
15:40 - ZBIÓRKA uczestników na Bulwarze Nadwarciańskim przy drewnianym pomoście.
15:45 - Rejestracja uczestników, przydzielenie sprzętu pływającego, zapoznanie z zasadami                
              bezpieczeństwa na wodzie.
16:00 - START rozpoczęcie spływu.
18:30 - META zakończenie spływu / zdanie kajaków z osprzętem.
18:50 - Przewóz uczestników z METY spływu na parking przy ul. Grunwaldzkiej. 
 
Trasa 2: START Biechowy – Bulwar Nadwarciański META (17 km)
8:00 - ZBIÓRKA uczestników na parkingu przy ul. Grunwaldzkiej
8:10 - Rejestracja uczestników oraz przewóz na miejsce startu.
8:45 - Dojazd na miejsce startu, przydzielenie sprzętu pływającego, zapoznanie z zasadami  
             bezpieczeństwa na wodzie.
9:00 - START rozpoczęcie spływu. 
12:00 - 13:00 - META zakończenie spływu na Bulwarze Nadwarciańskim / zdanie kajaków z 
                            osprzętem.
 
Trasa 3: START Przystań Gosławice – Bulwar Nadwarciański META (14 km)
8:30 - ZBIÓRKA uczestników w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań w Gosławice", 
             ul. Rybacka, 62-510 Konin 
8:40 - Rejestracja uczestników, przydzielenie sprzętu pływającego, zapoznanie z zasadami 
             bezpieczeństwa na wodzie.
9:00 - START rozpoczęcie spływu.
13:00 - 13:30 - META zakończenie spływu na Bulwarze Nadwarciańskim / zdanie kajaków z  
                          osprzętem.
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7. Warunki uczestnictwa

Organizator  zapewnia udział  w  spływie 40 (20 kajaków dwuosobowych) zgłoszonym 
 kajakarzom  (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 oraz poleceniom kierownika (bez prawa zwrotu
poniesionych opłat).
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 25  czerwca 2020 r. w przypadku 1. Spływu / po 6  lipca  2020 r. w przypadku 2.
Spływu / po 20 lipca 2020 r. w przypadku 3 Spływu / po 3  sierpnia 2020 r. w przypadku 4.
Spływu / po 17  sierpnia 2020 r. w przypadku 5. Spływu) oraz w przypadku spóźnienia na
zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp.
Uczestnicy  spływu  są  ubezpieczeni (ubezpieczenie  nie  obowiązuje,  jeśli  podczas zdarzenia
uczestnik będzie w stanie nietrzeźwości).
Wykluczony jest udział zwierząt oraz osób trzecich, które nie dokonały w odpowiednim czasie
zgłoszenia.

Warunkiem  uczestnictwa  w  spływie  kajakowym  jest  zapoznanie  się  z  jego  regulaminem oraz
podporządkowanie  się  decyzjom  organizatora.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  wspływie jest umiejętność pływania oraz dobry stan
zdrowia. Każdy uczestnik bierze udział wspływie na własną odpowiedzialność.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Uczestnicy spływu zobowiązują się do:

 zapoznania się, akceptacji oraz przestrzegania regulaminów (warunek konieczny),
 niespożywania alkoholu oraz środków odurzających przed i w czasie trwania spływu,
 płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.
 płynięcia  w  zalecanym  tempie,  zabrania  się  wyprzedzania  łodzi  otwierających  spływ,
podpływania do łodzi zabezpieczających spływ (grozi to przewróceniem kajaka), łapania się
łodzi zabezpieczających spływ w celu holowania kajaka (grozi to przewróceniem kajaka),
 poinformowania organizatorów o wszelkich dolegliwościach lub okolicznościach, które mogą
stanowić zagrożenie dla uczestników spływu (np. choroby),
 podporządkowania się decyzjom i zaleceniom kierownictwa / organizatora spływu, 
 posiadania przy sobie dokumentu tożsamości,

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
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8. przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony przyrody,
9. udzielenia pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości,
10. dokonania rejestracji u organizatora przed rozpoczęciem spływu,
11. 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),
12. zadbania o zaopatrzenie się w niezbędne rzeczy: ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie
zapakowaną odzież na zmianę, odpowiednie  obuwie, nakrycie głowy, napoje chłodzące  oraz
wysokokaloryczną żywność, 
13. odpowiedniego  zabezpieczenia cennych przedmiotów (dokumenty  osobiste,  telefony, 
 aparaty fotograficzne).
 

Niedostosowanie się do regulaminu spływu i zaleceń organizatora grozi natychmiastowym
wykluczeniem z imprezy (bez prawa zwrotu poniesionych opłat) i brakiem możliwości wzięcia

udziału w przyszłych spływach organizowanych przez Miasto Konin.

9. Zgłoszenia na spływ i wpisowe

 zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego, podpisanych
oświadczeń oraz dokonanie wpłaty wpisowego w terminie najpóźniej na 5 dni przed datą
spływu (z wyłączeniem pierwszego spływu, gdzie zgłoszenie i płatność może najpóźniej
nastąpić na 2 dni przed datą spływu) lub do wyczerpania miejsc, o zakwalifikowaniu się na
spływ decyduje kolejność zgłoszeń,
 formularz  zgłoszeniowy,  podpisane  oświadczenia  oraz  potwierdzenie  dokonania  wpłaty
wpisowego (skan, zrzut ekranu o dokonaniu płatności) należy dostarczyć osobiście do 
 Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin,
pokój 302 (decyduje data dostarczenia) pocztą tradycyjną lub elektroniczną:
miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl  ,
 opłata za kajak (2 miejsca) spływu wynosi 70 zł wpisowego,
 powyższa  wpłata  może  być  dokonana  wyłączenie przelewem na podany rachunek
bankowy (w treści proszę podać imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) oraz nr spływu /
spływów):  

1.

2.

3.
4.

 
PKO BP 20 1020 2212 0000 5902 0395 5085

PHU Przemysław Szulc KAJAKI ŻERKÓW
Ul. Parkowa 9, 63-210 Żerków

 
6. organizator nie prowadzi zapisów telefonicznie.

 
Zapytania lub dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2, pokój 302, tel. 63 2401 341 lub 
za pośrednictwem e-mail: miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl
 

Regulamin Spływów Kajakowych w 2020 r.
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10. Organizator w ramach 70 zł wpisowego zapewnia

 ubezpieczenie uczestników spływu,
 dwuosobowy kajak, wiosła oraz kamizelki ratunkowe,
 transport kajaków na miejsce spływu i ich odbiór z mety,
 zabezpieczenie ratunkowe i medyczne spływu,
 transport uczestników na miejsce startu (Biechowy) lub z mety (Sławsk) z wyłączeniem
spływów na trasie nr 3.

1.
2.
3.
4.
5.

 
11. Kierownictwo Spływu

 Tomasz Sękowski
 Andrzej Łącki
 Zbigniew Iciaszek

1.
2.
3.

 
12. Postanowienie końcowe

Formularz zgłoszeniowy, zgody wizerunkowe, Regulamin Spływów, Regulamin Wypożyczalni
Kajaków Żerków, BEZPIECZEŃSTWO SPŁYWÓW A COVID-19 oraz inne informacje dotyczące spływu
dostępne są na stronie  internetowej  www.konin.pl w zakładce TURYSTYKA  lub  bezpośrednio  w 
 siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki.
 

Zapytania lub dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2, pokój 302, tel. 63 2401 341 lub 

za pośrednictwem e-mail: miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl
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