
VI.                          Ramowy program imprezy. 

 

Kolejne          

dni imprezy 
Dzień/data Miejsce Godzina  Przedsięwzięcie 

1dzień 
Czwartek 

08.09.2016 

Baza 

imprezy 
 17-21 

Przyjmowanie uczestników 
Przystań KKW 29, Ks. Józefa 24a 

2dzień 
Piątek 

09.09.2016 
Kraków 

07.30 Przyjmowania Uczestników 

10.00 
Otwarcie imprezy 

Przystań KKW 29, Ks. Józefa 24a 

11-14 Spływ  Wisłą z przewodnikiem 

14.00 Posiłek 

15-17.30 
Zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem 

17.30-20 Czas wolny 

20-22 Nocne pływanie po Krakowie 

3 dzień 
Sobota 

10.09.2016 
Kraków 

09.30 Wyjazd na górski tor kajakowy  

10-14 
Górski tor kajakowy – rafting   

i kajaki 

14.00 Posiłek 

15 -17  Czas wolny 

17-20 
Zwiedzanie z przewodnikiem 

podziemi rynku 

20-23 Wieczór komandorski 

4 dzień   
 Niedziela 

11.09.2016 
Kraków  

 10-12   Wycieczka na Kopiec  

14.00  
Zakończenie imprezy 

Przystań KKW 29, Ks. Józefa 24a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY 

KOLEJOWY KLUB KAJAKOWY KKW – 29 

STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW TURYSTKI I REKREACJI DUNAJEC 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMP 

MIEDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PLUM 

KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ MG 
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III Kajakowy Herbarz Miast Polskich jest projektem mającym  przybliżyć turystom kajakowym piękno miast 

polskich zarówno z lądu jak i z wody.  
Impreza w edycji „KRAKÓW 2016”odbędzie się w dniach 08 – 11.09.2016 

Impreza została przygotowana w ten sposób, że możliwym  jest udział w całym jej programie lub w jej części.  

 

 

Organizatorem imprezy są: 

 Małopolski Związek Kajakowy 

 Kolejowy Klub Kajakowy KKW 29 

 Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji DUNAJEC 

 Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” 

 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowego PLUM,  

 Klubu Turystyki Kajakowej MG. 

 

Komandorami Imprezy  są: 

 

 Krzysztof Racułt 

 Marek Głowacki 
 

I. Rezerwacja miejsc. 

1. Rezerwacja miejsc na imprezie następuje przez wypełnienie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty stosownej 

sumy na cele statutowe MUKS PLUM  na podane w punkcie 2 konto w nieprzekraczalnym terminie do 

15.08.2016 
2. Wpłaty /na cele statutowe/   : 

 Za 3 noclegi pod namiotem, miejsce w kajaku i pozostałe świadczenia            - 250  zł  

 Za 2 noclegi pod namiotem, miejsce w kajaku i pozostałe świadczenia            - 240  zł  

 Za 1 nocleg pod namiotem, miejsce w kajaku i pozostałe świadczenia             - 230  zł  

 Za 3 noclegi pod namiotem /bez kajaka/ i  pozostałe świadczenia                     - 210 zł 

 Za 2 noclegi pod namiotem /bez kajaka/ i  pozostałe świadczenia                    - 200  zł  

 Za 1 nocleg pod namiotem /bez kajaka/ i  pozostałe świadczenia                     - 190  zł 

 Za 3 noclegi w hostelu, miejsce w kajaku i pozostałe świadczenia                    - 340  zł  

 Za 2 noclegi w hostelu, miejsce w kajaku i pozostałe świadczenia                    - 300  zł 

 Za 1 noclegi w hostelu, miejsce w kajaku i pozostałe świadczenia                    - 260  zł 

 Za 3 noclegi w hostelu /bez kajaka/ i  pozostałe świadczenia                            - 300  zł  

 Za 2 noclegi w hostelu /bez kajaka/ i  pozostałe świadczenia                            - 260  zł 

 Za 1 nocleg w hostelu /bez kajaka/ i  pozostałe świadczenia                             - 220  zł 

 Za całość świadczeń bez noclegów i z miejscem  w kajaku                              -  190  zł  

 Za całość świadczeń bez noclegów i bez miejsca  w kajaku                               - 150  zł  

 Tylko udział w wieczorze komandorskim                                                            -   70 zł 

 Inne warianty według potrzeb uczestników skalkulowane indywidualnie. 

 

należy wpłacić na konto: 86 1020 5112 0000 7302 0089 4063  MUKS „PLUM” ,                                                   

57-540 Lądek Zdrój ul. Kopernika 13 z dopiskiem : KRAKÓW 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Świadczenia dla uczestników. 

1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /wariant podstawowy/. 
2. Udział w programie krajoznawczym i rekreacyjnym imprezy. 

3. Noclegi stosownie do zamówienia  

4. Miejsce w kajaku  z wyposażeniem stosownie do zamówienia. 
5. Posiłki  według ustaleń w „ramowym programie imprezy”. 

 

III. Obowiązki uczestników imprezy. 

1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i programu dziennego imprezy. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, karty turysty i zasad bezpieczeństwa na wodzie. 

3. Niesienie pomocy innym uczestnikom spływu. 
4. Płynięcie w kamizelkach asekuracyjnych. 

5. Bezwzględnej trzeźwości w czasie pływania i co za tym idzie  respektowania zakazu spożywania  alkoholu 

w dowolnej jego postaci przed i w czasie etapu spływu. 
6. Odpowiednie, niezwłoczne naprawienie lub wyrównanie szkód wyrządzonych w mieniu organizatorów, 

współuczestników spływu lub osób trzecich. 

7. Posiadanie własnej apteczki umożliwiającej niesienie samopomocy w elementarnych przypadkach urazów 
lub zachorowań  w czasie spływu. 

8. Posiadanie stosownych ubiorów do różnorodnych warunków pogodowych /zimno, ciepło, deszcz, / . 

 

IV. 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. Wykluczenia z imprezy uczestników naruszających postanowienia regulaminu w  szczególności 
w związku z nadużywaniem alkoholu lub byciem pod jego wpływem w czasie pływania.. 

2. Uczestnikom wykluczonym ze spływu, nie przysługuje zwrot wniesionych opłat. 
3. Prezentowany w regulaminie program imprezy ma jedynie charakter ramowy, a jego uzupełnianie będzie 

następowało w trakcie jej realizacji. 

4. Organizator nie przewiduje rywalizacji sportowej pomiędzy uczestnikami imprezy. 
5. Wyróżnianie osób fizycznych i zespołów będzie prowadzone w oparciu o autorskie oceny organizatorów 

takich zachowań uczestników jakie potocznie nazywa się; kulturą osobistą, koleżeństwem, 

odpowiedzialnością, aktywnością, życzliwością, oryginalnością oraz gotowością do współpracy w zespole 
itp.  

6. Brak zgłoszenia na piśmie do dnia 15.08.2016 zastrzeżeń do regulaminu i dokonanie wpłaty wpisowego 

oznacza pełną akceptację przez uczestnika treści niniejszego regulaminu. 
7.  Zmiany, o których mowa w puncie 1a nie uprawniają uczestnika do żądania zwrotu części lub całości 

wpisowego. 

 


