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Regulamin 
50. Spływu Kajakowego z GOKiS Zapolice 

Chociw – Grabno 
26 czerwca 2021 (sobota) 

 

1. Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach  
Kierownictwo Spływu: 
Kierownik spływu – Tomasz Woźniak (nr tel. 725-590-477) 

 

2.     Cele i zadania spływu:  

 popularyzacja turystyki wodnej 

 promocja szlaków wodnych w województwie łódzkim 

 poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych Parku Krajobrazowego 
     Międzyrzecza Warty i Widawki 

 propagowanie czynnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych 

 promocja Gminy Zapolice 
 

3. Trasa spływu: 
Chociw – Ujście Grabi do Widawki (12 km) – rzeka Widawka 

 

4. Termin spływu: 
26 czerwca 2021 (sobota) 
Zbiórka uczestników o godz. 10:00 w GOKiS Zapolice (przejazd we własnym 
zakresie na miejsce startu spływu) 
Start spływu: 11:00 
Przewidywane zakończenie spływu: godz. 15:00 

 

5.    Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego 

regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.  
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie jedynie za pisemną zgodą 

rodzica bądź opiekuna prawnego.  

3. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna 
umożliwiająca kilkugodzinny udział w imprezie. 

4. Przed i w trakcie trwania spływu zabrania się spożywania alkoholu oraz 
innych środków odurzających. 

5. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, zderzania z innymi kajakami, 
wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym 
spływ. 

6. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych. 
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7. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, 
szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zakończeniu spływu. 

8. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu 
pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody. 

9. Kierownik spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie 
podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych 
opłat. 

10. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian 
trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w 
przypadku wysokiego stanu wody lub bardzo złych warunków pogodowych. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości. 
12. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed 

zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież. 
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania, 

udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim 
przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie. 

14. Podczas spływu (od jego startu do zakończenia) uczestnicy zobowiązani są do 
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Kierownika spływu i innym 
upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności 
przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm 
zachowania. 

15. W przypadku odwołania spływu uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej 
wpłaty za spływ. 

16. Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia 
rezygnacji ze spływu najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spływu (do 
godz. 12.00). 

17. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na 
zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega 
zwrotowi. 

18. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń. 
19. Uczestnicy spływu w ramach opłaty wpisowego ubezpieczeni są od NNW. 
20. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy 

obecności – deklaracji, która stanowi dodatkowo potwierdzenie znajomości 
regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami 
uczestnictwa. 

6. Zgłoszenia na spływ i wpisowe: 
Przyjmowanie zgłoszeń następuje do wyczerpania limitu 34 miejsc, lecz nie 
później niż do 24 czerwca 2021 do godz. 16:00. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 725-590-477. 
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       Opłata za udział w spływie wynosi: 

 30 zł/osoba 
        Wpłat należy dokonywać w sekretariacie GOKiS w Zapolicach do dnia             
        24 czerwca 2021 do godz. 16:00. W przypadku nie uregulowania opłaty do  
        tego terminu możliwość udziału w spływie przechodzi na kolejną osobę z listy  
        rezerwowej. 

 

 

7.      Organizator w ramach wpisowego zapewnia: 

 ubezpieczenie NNW 

 kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne 

 zabezpieczenie ratownika 

 ognisko z kiełbaskami 
 

 

8.      Sprzęt i ekwipunek: 
  Uczestnicy biorą udział w spływie na sprzęcie wynajętym z wypożyczalni   

       kajaków: 
       - „FHU Kolor”, Piaski 82, 98-220 Zduńska Wola   
       www.splywykajakami.pl 
 
     Ponadto każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy 

przed słońcem i wiatrem, nakrycie głowy, ubranie dostosowane do aury, 
wodoszczelnie zapakowaną odzież na zmianę, buty, w których można wejść do 
wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność. 

 
   9. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąć z założonymi i zapiętymi 
kamizelkami asekuracyjnymi. 

2. W przypadku skrajnie złych warunków atmosferycznych spływ może zostać 
odwołany. 

3. Podana w regulaminie godzina zakończenia spływu ma charakter przybliżony 
i może ulec zmianie w zależności między innymi od: warunków pogodowych, 
stanu wody i niespodziewanych przeszkód na rzece, a także od sprawności 
uczestników. 

4. Wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika spływu, w tym dotyczące 
uszkodzenia, zniszczenia (zagubienia) wypożyczonego sprzętu ponosi 
powodujący je uczestnik bądź opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika. 

5. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, stawienia się na starcie 
spływu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków 
odurzających, spożywania w trakcie spływu alkoholu i środków o podobnym 
oddziaływaniu, nieprzestrzegania elementarnych zasad kultury, 
kierownictwo spływu ma prawo wykluczenia uczestnika z imprezy bez zwrotu 
wpisowego i prawa do innych świadczeń. 
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6. Interpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej kompetencji 
kierownictwa spływu. 

7. Organizator po rozpoczęciu spływu zastrzega sobie możliwość zmiany 
programu spływu oraz zmiany jego trasy po uprzednim uzgodnieniu z grupą. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu spływu na  
filmach i zdjęciach fotograficznych w celu późniejszej publikacji. 
 

10. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                        
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że 

 Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultuy I Sportu                           
w Zapolicach. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 98-161 
Zapolice ul. Główna 14, e-mailowo: gokis.zapolice@onet.eu oraz 
telefonicznie: 43 823 19 86. 

 Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik, z którym można się 
skontaktować telefonicznie 791848237. 

 Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

 Odbiorcami danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe                   
w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane 
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany 
przepisami prawa. 

 Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  

 Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo,                               
iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza 
przepisy dot. ochrony danych osobowych.  

 Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 
stronami umowa.   

 Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
 

 


