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Załącznik do Zarządzenia nr ……/2019 

Prezesa Zagłębia e-Sportu  
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REGULAMIN II SPŁYWU KAJAKOWEGO 

MACZKI – TRÓJKĄT TRZECH CESARZY 

12 maja 2019r. 

 

I. ORGANIZATORZY SPŁYWU 

• Zagłębie e-Sportu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Plac Kościuszki 5 41-200 wpisanym 
przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – 
Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru pod numerem KRS: 0000746001  

• Stowarzyszanie „Młodzi Wspólnie Dla” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Plac Kościuszki 5 
41-200  wpisanym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru  
pod numerem KRS: 0000661159 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 

• Jednostka pomocnicza Rada Dzielnicy „Południe”  

 

KOMANDOR SPŁYWU: Arkadiusz Hrabia 

 

II. Cel imprezy kajakowej 

• Spływ jest imprezą turystyki kwalifikacyjnej o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym. 

• Zapoznanie się z walorami krajobrazowymi rzeki Biała Przemsza. 

• Integracja mieszkańców miasta 

• Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia 

 

III. Termin Spływu   

12 maj 2018 roku 

 

IV. Ilość miejsc 

60 uczestników spływu 
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V.  Trasa Spływu 

11 km. 

Sosnowiec Maczki – Sosnowiec Trójkąt Trzech Cesarzy 

 

VI. Harmonogram Spływu 

godz. 9:30 – Sosnowiec Maczki - zbiórka uczestników spływu na Trójkąta Trzech Cesarzy 

godz. 10:00 – wyjazd uczestników do Maczek 

godz. 10:30 – pozostawienie samochodów w okolicy TTC i transport uczestników do miejsca 
startu spływu w Maczkach 

godz. ok. 11:00 – odprawa uczestników spływu na przystani kajakowej  

godz. ok. 14:30 – 16:00 – Zakończenie spływu 

 

§1 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem 

oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.  

2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie. 

Organizator nie weryfikuje stanu zdrowia uczestników, każdy uczestnik poprzez udział 

w wydarzeniu oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo.   

3. W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie tylko pod 

nadzorem osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich 

bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.  

4. Wysłanie zgłoszenia poprzez wiadomość mailową, bądź przesłaną wiadomość za 

pomocą portali społecznościowych jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu oraz zezwoleniem na przetwarzanie zawartych w wiadomości 

zgłoszeniowym danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 

5. W przypadku niepunktualnego przybycia na miejsce zbiórki, Organizator dopuszcza 

możliwość wypłynięcia bez danego uczestnika.  
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6. Uczestnik spływu zobowiązany jest do posiadania podczas weryfikacji dokumentu 
tożsamości, pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w spływie osoby 
niepełnoletniej. 
 

 

§2 

Warunki spływu 

1. Organizator spływu zapewnia każdemu uczestnikowi sprzęt sportowy: tj. kajak, wiosła, 
kamizelkę asekuracyjną, ubezpieczenie NW, pamiątkową koszulkę, doraźną pomoc 
medyczną w czasie trwania spływu, poczęstunek po zakończeniu spływu. 

2. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności 

prawa wodnego oraz ochrony przyrody.  

3. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej 

lub asekuracyjnej. 

4. Uczestnicy spływu powinni być ubrani odpowiednio do warunków atmosferycznych. 

5.  Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu 

pływającego. Wszystkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić organizatorom.  

6. W trakcie trwania spływu zabrania się bezwzględnie picia alkoholu oraz używania 

środków odurzających.  

7. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka tj. poza miejscem wyznaczonym do siedzenia 

w kajaku, wyprzedzania otwierającego spływ, oraz pozostawania za zamykającym spływ.  

8. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.  

9. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują 

się regulaminowi spływu. 

10. Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i 

ratowników. 

11. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu. 

12. Organizator informuję, iż w niektórych miejscach spływu występują przeszkody wodne 

i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka. 

13. Po  zakończeniu spływu , uczestnicy  zobowiązani są  do oczyszczenia  kajaków                          

oraz  pozostawienia kamizelek ratunkowych i wioseł  a także  wyciągnięcia kajaka  na 

brzeg . 

§3 

Odpowiedzialność 
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1. Przedmioty, które uczestnik zabiera na kajak, w szczególności dokumenty osobiste, 

telefony, aparaty fotograficzne, powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i 

utonięciem. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

zakończeniu spływu.  

2. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego 

oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników spływu. 
 

§4 

Inne 

1. 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.  

2. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Wszyscy uczestnicy, biorący 

udział w spływie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach 

zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

4. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW na kwotę 50 000zł. 

 

   

 


