REGULAMIN SPŁYWÓW
organizowanych przez WKW”WIADRUS”
Oddział Wrocławski PTTK
1. Warunki uczestnictwa:
 Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać,
które do w wyznaczonym terminie zgłoszą swój udział oraz opłacą stosowne wpisowe. Uczestnicy
płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na Oświadczeniu
(druk organizatora)-lista uczestników. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osoby dorosłej, która
bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego.
 Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
 Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.
2. Zgłoszenia zapisy:
Zgłoszenia na imprezę przyjmowane będą w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie drogą mailową na
wskazany adres e:mail, kontakt telefoniczny, lub osobiście w sekretariacie spływu w każdy wtorek od
16-18 godz. na przystani kajakowej WKW „Wiadrus” przy ul. Rzeźbiarska 4.
Wpisowe na imprezę przyjmowane będzie zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu.
3. Świadczenia dla uczestników:
Zgodnie z informacją w ogłoszeniu.
4. Obowiązki uczestników imprezy:
 Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i programu dziennego imprezy.
 Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, karty turysty i zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 Niesienie pomocy innym uczestnikom spływu.
 Płynięcie w kamizelkach asekuracyjnych.
 Bezwzględna trzeźwość w czasie pływania i co za tym idzie respektowanie zakazu spożywania
alkoholu w dowolnej jego postaci przed i w czasie etapu spływu.
 Posiadanie stosownych ubiorów do różnorodnych warunków pogodowych /zimno, ciepło, deszcz/.
5. Postanowienia końcowe.
1. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do:
a. zmian programu, długości etapów i samej imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności
wymagających, jego zdaniem, podjęcia takiej decyzji.
b. wyłącznej interpretacji ustaleń niniejszego regulaminu.
c. prezentowany w regulaminie program imprezy ma jedynie charakter ramowy, a jego
uzupełnianie będzie następowało w trakcie jej realizacji.
d. brak zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do regulaminu do dnia rozpoczęcia spływu oznacza
pełną akceptację przez uczestnika treści niniejszego regulaminu.
2.

Zmiany, o których mowa w punkcie 1a, 1c nie uprawniają uczestnika do żądania zwrotu części lub
całości wpisowego.

3.

Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania imprezy.

4.

Każdy uczestnik bierze udział w spływie na swoja odpowiedzialność.
Oddział Wrocławski PTTK oraz Wrocławski Klub Wodniaków „Wiadrus” nie ponosi
odpowiedzialności za szkody majątkowe, niemajątkowe powstałe w czasie trwania spływu w
mieniu osobistym i na osobach trzecich.
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