Zwałkowy Spływ Kajakowy Rzeką Jeziorką
Warka 2019
Termin spływu: 26 – 28.07.2019 r.
Organizator: Klub Kajakowy Korek Warka
Komitet organizacyjny: Jakub Tuszyński
Piotr Plesiewicz
Piotr Pietrzak
Monika Wierucka
Obsługa Biura: Dorota Szubstarska
Agnieszka Świerżewska
Cel spływu:
•
promowanie turystyki i rekreacji kajakowej jako aktywnej formy wypoczynku dla każdego
•
zapoznanie uczestników z urokami przyrody rzek Pilicy i Jeziorki
•
promowanie Gminy Warka i Powiatu Grójeckiego
Zgłoszenia:
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 22.07.2019 r.
Zgłoszenia dokonujemy przez SMS pod nr 507 184 909 w treści podając: imię, nazwisko,
datę urodzenia w celu ubezpieczenia (dane osobowe nie będą w żaden sposób
przechowywane, archiwizowane i udostępniane na inne cele niż ubezpieczeniowe)
Informacje szczegółowe: Monika Wierucka 795 494 508 oraz Piotr Pietrzak 513 047 245
O przyjęciu na spływ decyduje wniesienie opłaty wpisowej na niżej podane konto do dnia
22.07.2019 r. Wysokość opłaty wynosi:
•
osoba dorosła - 110 zł
•
osoba towarzysząca nie spływająca – 80 zł
•
dzieci do lat 3 - gratis
wpłaty dokonujemy na konto: K.K. Korek Warka
93 9154 0005 2001 0002 6198 0001
tytuł: Spływ Jeziorką imię i nazwisko
Rezygnacja z udziału w spływie po dniu 23.06.2019 r. nie powoduje zwrotu opłaty wpisowej.
Opłata wpisowa obejmuje:
•
miejsce na polu namiotowym z dostępem do sanitariatów
•
ciepły posiłek po każdym etapie spływu
•
ubezpieczenie NNW
•
opiekę medyczną
•
przewóz osób i sprzętu na start spływu oraz z mety na miejsce biwaku I i II etapu spływu
Warunki uczestnictwa w spływie kajakowym:
•
Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem
oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
•
Przestrzeganie zasad ochrony przyrody oraz przepisów przeciw pożarowych
•
Ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej za szkody wyrządzone osobom trzecim
•
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
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biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą
rodzica bądź opiekuna prawnego
Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w
miarę swoich możliwości.
Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu
pływającego.
W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
Zabrania się płynięcia wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za
zamykającym spływ.
Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku
związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie
wyznaczonej trasy.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego
oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują
się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny
rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody
lub złych warunków pogodowych.
Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i
ratowników.
W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według
poleceń kierownictwa spływu.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę,
skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy spływu są objęci ubezpieczeniem NNW.
Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane
do celów promocyjnych spływ
uczestnicy spływu nocnego zobowiązani są do posiadania sprawnego oświetlenia
pomocniczego np. "czołówki"

Program spływu:
Piątek 26.07.2019 r.
•

Przyjazd uczestników spływu i kwaterowanie na Kemping nad Pilicą ul. Nowy Zjazd 6,
05 – 660 Warka, http://kemping-nad-pilica.pl.

•

1600 – 1900 weryfikacja uczestników

•

2000 wyjazd uczestników na start nocnego spływu rzeką Pilicą. W ramach nocnego spływu
kajaki zapewnia organizator. Nocny spływ w kajakach 2-osobowych – pamiętajcie o
zabraniu lampek, czołówek itp..

•

Po dopłynięciu organizator zapewnia ognisko z kiełbaskami

Sobota 27.07.2019 r.

•

700 – 900 ciąg dalszy weryfikacji uczestników

•

900 oficjalne otwarcie spływu

•

930 wyjazd uczestników na start spływu do miejscowości Jeziora (transport uczestników i
sprzętu zapewnia organizator)

•

1630 Wyjazd uczestników z mety pierwszego etapu z miejscowości Kolonia Jurki na
Kemping nad Pilicą

•

1730 obiad Kemping nad Pilicą

•

1800 Festiwal piosenki turystycznej „SpłyWarka” Kemping nad Pilicą.

Niedziela 28.07.2019 r.
•

900 wyjazd na drugi etap spływu rzeką Jeziorką (transport uczestników i sprzętu zapewnia
organizator)

•

1400 Wyjazd uczestników z mety drugiego etapu z miejscowości Gościeńczyce na Kemping
nad Pilicą

•

1500 obiad Kemping nad Pilicą

•

1600 zakończenie spływu

Organizator nie zapewnia sprzętu na spływ rzeką Jeziorką.
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu:
NadPilice wypożyczalnia kajaków
ul. Nowy Zjazd 4a, 05-660 Warka
tel. 728 964 459.
K jak Kajaki
ul. 1 Maja 16, 05-500 Piaseczno
tel. 501 088 080
Zamówienia proszę kierować bezpośrednio do firm pod wyżej podanymi numerami kontaktowymi.
Ze względu na charakter rzeki Jeziorki preferowane są kajaki 1-osobowe.
Postanowienia Końcowe:
I Zwałkowy Spływ Kajakowy Rzeką Jeziorką Warka 2019 jest imprezą o charakterze rekreacyjnym.
Dostępny jest dla osób pełnoletnich posiadających umiejętność pływania, sprzęt pływający i
ratunkowy. Osoby do 18 roku życia mogą pływać pod opieką osoby dorosłej i po uprzednim
złożeniu w biurze spływu oświadczenia o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za osobę
niepełnoletnią. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za stan zdrowia zgłoszonych osób oraz
za stan techniczny sprzętu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty nie wynikłe z winy
organizatora.
W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu organizator
może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program. W tym przypadku uczestnikom nie
przysługuje prawo zwrotu wniesionych opłat oraz poniesionych innych kosztów. Kierownictwo ma
prawo wykluczyć ze spływu osoby, które nie przestrzegają regulaminu lub nie podporządkowują się

zarządzeniom organizatora. Osobom takim nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej.
W przypadkach wątpliwych kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do interpretacji tego
regulaminu.

