REGULAMIN ORGANIZACYJNY
15. SPŁYWU KAJAKOWEGO RZEKĄ OBRĄ SZLAKIEM KAROLA WOJTYŁY
Cel:
- propagowanie aktywnych form turystyki,
- uczczenie pamięci Karola Wojtyły,
- integracja rodzin i środowiska,
- promocja walorów krajoznawczo – doliny Obry i Gminy Zbąszyń.
Organizatorzy:
- Burmistrz Zbąszynia,
- Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Współorganizatorzy:
-

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpus” przy ZS NR 1w Zbąszyniu,
Parafia pod wezwaniem NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu,
Stowarzyszenie WOPR Zbąszyń,
T.G. Sokół Zbąszyń,

Termin:
08.06.2019 – 09.06.2019 (sobota -niedziela).
Trasa:
- pierwszy dzień: Kopanica – Zbąszyń,
- godzina 8.00 - 8.30 zbiórka uczestników, obowiązkowa weryfikacja „Camping przy Baszcie”- Zbąszyń
ul. Garczyńskich
- godzina
9.00 otwarcie spływu,
- ok. godziny 9.30 wyjazd autokarów do Kopanicy,
- ok. godziny 10.00 wodowanie kajaków, start spływu,
- ok. godziny 13.00 przerwa w Grójcu ok. 30 minut,
- ok. godziny 14.30 przerwa w Nowej Wsi ok. 30 minut,
- ok. godziny 17.00 spodziewane przybycie uczestników na miejsce biwakowania „Ośrodek Przy Baszcie”
w Zbąszyniu,
- ok. godziny 19.00 wspólna kolacja przy ognisku,
- drugi dzień: Zbąszyń – Trzciel,
- śniadanie we własnym zakresie,
- godzina 9.00 polowa Msza Św. na terenie „Camping Przy Baszcie”,
- start spływu godzina 10.15,
- ok. godziny 12.00 przerwa ok. 15 minut przy pomniku Papieża Jana Pawła II w Zbąszyniu , wspólna
modlitwa Anioł Pański,
-ok. godziny 13.30 przerwa ok. 30 minut - stanica kajakowa Strzyżewo (możliwość zakupu posiłku),
- ok. godziny 17.30 spodziewane przybycie uczestników spływu do Trzciela.,
- ok. godziny 18.00 droga powrotna autokarami do Zbąszynia.
Uczestnictwo:
Uczestnikiem spływu może być osoba pełnoletnia, która:
- dokona zgłoszenia (wyłącznie internetowego) poprzez formularz umieszczony na www.centrumsportu-zbaszyn.pl
zapisy uruchomione zostaną 02.04.2019 r. o godzinie 8,00
- dokona wpłaty do dnia 15.04.2019 r. w siedzibie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10 a, 64-360 Zbąszyń wraz z podpisaniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem
porządkowym i organizacyjnym spływu, zasadami bezpieczeństwa i odpowiedzialnością,
- obowiązuje limit ilościowy uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń), po osiągnięciu limitu kolejne zgłoszenia będą
umieszczane na liście rezerwowej.
Uwaga!
- Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie jedynie pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).
- Grupy młodzieżowe dopuszczone będą do udziału w spływie po przedstawieniu przez opiekuna grupy imiennej listy

podpisanej przez osobę uprawnioną jednostki delegującej (np. szkoła, klub sportowy).

Odpłatność:

80,00 zł /osoba.
Cena zawiera: wypożyczenie kajaków, transport osób, kajaków i bagażu, opłatę za pole namiotowe,
ognisko, częściowe wyżywienie, ubezpieczenie uczestników, opiekę ratowników WOPR.

Uwaga! W przypadku korzystania z noclegu w domkach campingowych opłata dla uczestników spływu to 30 zł za osobę.
Prosimy o indywidualne wcześniejsze rezerwacje pod numerem telefonu 785 617 176.
Sprawy różne:
- Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
- Organizator imprezy, ze względów bezpieczeństwa uczestników, ma prawo odwołać poszczególne etapy spływu,
zmienić je bądź skrócić ze względu na warunki pogodowe, bez rekompensaty dla uczestników.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu i osobach trzecich.
- Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa
bez prawa zwrotu zapłaty.
- Ostateczna interpretacja komunikatu organizacyjnego i regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
- Należy zabrać:












namiot,
materac/karimatę, śpiwór,
żywność na drogę,
odzież na drogę (strój kąpielowy, nakrycie głowy, odzież przeciwdeszczową, okulary
przeciwsłoneczne, obuwie umożliwiające wejście do wody),
krem z filtrem,
odzież i obuwie na przebranie po kajakach,
ciepłą bluzę/kurtkę,
przybory toaletowe,
duże, mocne, worki foliowe,
gąbkę,
wiele sił, uśmiechu na twarzy i dobrego humoru.

