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REGULAMIN  

II DOLNOŚLĄSKIEGO KARNAWAŁU ODRZAŃSKIEGO 
25  maja 2014r. 

 
 
1. Organizatorzy karnawału 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Politechnika Wrocławska  

 

2. Finansowanie karnawału  

Politechnika Wrocławska 

 

3. Partnerzy 

Politechnika Wrocławska,  

Cele i zadania karnawału: 

 Integracja środowisk związanych z turystyką wodną na Dolnym Śląsku, 

 propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców województwa 
dolnośląskiego,  

 rozpowszechnianie turystyki wodnej na Dolnym Śląsku,  
 

4. Termin karnawału 

25 maja 2014r., 

 

5. Trasa karnawału 

Miejscem startu będzie  Ostrów Tumski a zakończenie trasy na przystani przy Politechnice 

Wrocławskiej.  

 Spływ zakończy się całodziennym piknikiem na Wybrzeżu Wyspiańskiego 9 

 przy Politechnice Wrocławskiej  

 

6. Warunki uczestnictwa w karnawale 

W karnawale mogą brać udział osoby w wieku powyżej 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział 
pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Każdy 
uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania. Każdy uczestnik bierze udział w karnawale  
na własną odpowiedzialność.  
 

http://www.dolnyslask.info.pl/
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 warunkiem uczestnictwa w karnawale jest zapoznanie się z jego regulaminem  
oraz podporządkowanie się decyzjom komandora oraz służb zabezpieczających,  

 prawo udziału w karnawale mają osoby, których stan zdrowia na to pozwala, 

 uczestnicy karnawału są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości (dowód 
osobisty),  

 uczestnicy karnawału są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony 
przyrody,  

 wszyscy uczestnicy zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej,  

 obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę 
swoich możliwości,  

 w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających,  

 zabrania się wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ,  

 na karnawale obowiązuje zakaz kąpieli,  

 cenne przedmioty (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 karnawału, 

 uczestnik karnawału ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu oraz pokrywa 
wyrządzone przez siebie szkody,  

 komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują  
się regulaminowi karnawału,  

 organizator karnawału zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny 
rozpoczęcia i programu oraz odwołania w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków 
pogodowych,  

 uczestnicy biorący udział w karnawale korzystają z własnego sprzętu, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za kradzież i uszkodzenia mechaniczne sprzętu, 

 
7. Zgłoszenia na karnawał 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 30.04.2014r. na adres e-mail 
Iwona.nolbert@dot.org.pl , dot@dot.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna  ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław lub dostarczyć osobiście.  
  
Udział w spływie jest całkowicie bezpłatny. 

 
 
10. Harmonogram karnawału 

 

11.00 - rozpoczęcie II Karnawału Odrzańskiego 

11:45 - 12:00 - zbiórka jednostek pływających przy Ostrowie Tumskim 

12:00 - start spływu   
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13:00 - zakończenie spływu, rozpoczęcie pikniku przy przystani Politechniki Wrocławskiej na 

Wybrzeżu Wyspiańskiego  

13:00 - 18:00 - piknik przy przystani- Wybrzeże Wyspiańskiego  

18:00 - zakończenie „II Dolnośląskiego Karnawału Odrzańskiego” 

 

11. Postanowienia końcowe  

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej http://www.dolnyslask.info.pl lub w biurze 

DOT przy ul. Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław. Na stronie znajduje się również regulamin spływu, „II 

Dolnośląskiego Karnawału Odrzańskiego” oraz pozostałe informacje dotyczące spływu.  

Wszelkie informacje dotyczące „II Dolnośląskiego Karnawału Odrzańskiego” uzyskać można telefonicznie 

pod nr 71 793 97 22 lub pod adresem e-mail: Iwona.nolbert@dot.org.pl , dot@dot.org.pl 
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