
Załącznik do zarządzenia nr 4/2021/2022 

p.o. dyrektora Zespołu Szkół Nr 28 

w Warszawie 

w sprawie wprowadzenia regulaminu 

 

REGULAMIN SŁYWU KAJAKOWEGO 

1. Organizatorem spływu kajakowego jest Zespół Szkół Nr 28 

2.  Wyjazd na spływ kajakowy odbywa się w dniu 21.06.2022 

3. Spływ kajakowy odbędzie się na rzece trasie Wola Karczewska – Przystań Emów. Czas spływu 

3,5 -4,5 h.(14 km) 

4.  Warunkiem koniecznym uczestnictwa w spływie jest uiszczenie opłaty za udział w spływie w 

wysokości 1 00 zł/osobę oraz dostarczenie przez uczestnika spływu pisemnego oświadczenia 

o zapoznaniu się z regulaminem spływu kajakowego, stanie zdrowia pozwalającym na udział 

w spływie, przyjęciu opieki i odpowiedzialności materialnej za powierzone przez 

organizatorów spływu mienie.  

5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy dostarczyć do dnia 13.04.2022 

do wychowawcy klasy. 

6. . Uczestnik spływu jest zobowiązany do:  

• przestrzegania prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, przepisów w 

zakresie przeciwpożarowym.  

• dostosowania się do instrukcji wydawanych przez ratowników wodnych uczestniczących 

w spływie 

 • do przebywania na wodzie w kajaku w prawidłowo założonej i zapiętej kamizelce 

asekuracyjnej podczas udziału w spływie w czasie całego okresu korzystania ze sprzętu. 

 • przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, a w szczególności 

 − niepozostawiania kajaków bez opieki  

− zajmowania bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku, a podczas pobytu w nim: NIE 

WOLNO PŁYNĄĆ SIEDZĄC NA BURTACH LUB NA WIERZCHU KAJAKA. NIE WOLNO PŁYNĄĆ 

STOJĄC. NIE WOLNO STAWAĆ W KAJAKU BEZ UMOTYWOWANEJ KONIECZNOŚCI. 

7.  Uczestnik spływu zobowiązany jest do:  

• do zwrotu kajaków, wioseł i kamizelek ratunkowych w stanie nieuszkodzonym  

• udzielenia pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby 

 • dbania o czystość trasy spływu  

• niespożywania napojów alkoholowych, środków odurzających przed i w czasie trwania 

spływu  

8.  Uczestnik odpowiada za materialne szkody wyrządzone w czasie korzystania ze sprzętu lub 

w trakcie spływu.  

9. Uczestnik musi zabrać ze sobą : odzież na różne warunku pogodowe, obuwie do wody, 

nakrycie głowy  

10. Organizator - zapewnia odpowiedni sprzęt pływający dla uczestników spływu (kajaki 

dwuosobowe)  

11.  Organizator zapewnia uczestnikom spływu wyżywienie w formie ciepłej zupy i kiełbaski z 

grilla 

12.  Osoby, które nie będą przestrzegać regulaminu mogą być pozbawione udziału w spływie. 

Decyzje podejmuje organizator. 

13. Organizator spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników, warunki pogodowe lub 

wodne może zmienić, skrócić, a nawet odwołać spływ.  


