Regulamin Spływu Kajakowego rzeką Brdą
01-02 lipca 2017 r.
1. Organizatorzy:
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
- Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi
- Ośrodek „Zielony Wiatr” w m. Brda
2. Kierownictwo spływu
- Komandor – Remigiusz Popielarz tel. 605 647 605
3. Cele i zadania spływu:
- popularyzacja kwalifikowanej turystyki wodnej
- spotkanie wodniaków w celu wymiany doświadczeń
- promocja szlaków wodnych w Polsce
- propagowanie czynnego wypoczynku wśród młodzieży
- promocja Borów Tucholskich i Tucholskiego Parku Krajobrazowego
4. Termin spływu: 01-02 lipca 2017 r.
5. Trasa spływu: Mylof –Gołąbek
6. Warunki uczestnictwa:
- w spływie mogą brać udział osoby: młodzież szkolna oraz osoby dorosłe,
- osoby w wieku do lat 16 powinny płynąć pod opieką osoby dorosłej,
- każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania,
- każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność,
- ilość uczestników jest ograniczona- 50 osób,
- osoby poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na
udział w spływie kajakowym.

7. Zgłoszenia na spływ:
- zgłoszenia indywidualne na karcie zgłoszeń należy dostarczyć do siedziby TPK
- pytania proszę kierować pod nr. tel 607426626
- zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z kolejnością do wyczerpania miejsc. Organizator
potwierdzi każde zgłoszenie telefonicznie na numer podany w karcie zgłoszenia lub pocztą
elektroniczną do 20 czerwca 2017 r.
8. Organizator w ramach wpisowego zapewnia:
- ubezpieczenie NW
- transport uczestników oraz sprzętu pływającego na miejsce startu
- znaczek okolicznościowy
- jeden posiłek przy ognisku w dniu 01 .07.2017 r.
- odpowiedni sprzęt pływający
- sprzęt ratunkowy (kamizelki asekuracyjne)
- obecność pilota i ratowników na trasie spływu
- opłatę za pole namiotowe i opłaty klimatyczne
- pomoc pilota przy sprawach organizacyjnych i bytowych.
9. Sprzęt i ekwipunek.
Uczestnicy biorą udział w spływie na powierzonym sprzęcie pływającym i z własnym
sprzętem biwakowym (namioty, materace, śpiwory).
10. Uczestnicy zobowiązani są do:
- przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń Kierownika Spływu,
- przestrzegania zasad ochrony przyrody, bezpieczeństwa ppoż. i Karty Turysty, udzielania
pomocy innym uczestnikom,
- stawianie się na miejscu startu do godz. 8.30 w dniu rozpoczęcia spływu,
- przestrzeganie poleceń pilota i ratowników w czasie trwania spływu,
- kulturalne i godne spływowicza zachowanie na lądzie i wodzie,
- dbałość o sprzęt oraz odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym osobom oraz mieniu,
- biwakowanie jedynie w miejscach wyznaczonych przez pilota,
- kąpanie się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych,
- pomoc przy codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoszenie kajaków,
codzienne wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczanie, przygotowywanie
posiłków, itp.),
- udzielanie pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy potrzebują,
- informować i uzgadniać z pilotem wszelkie oddalenia się od grupy.

11. Zabrania się:
- wyprzedzania pilota prowadzącego Spływ
- pozostawania za pilotem zamykającym Spływ
- spożywania alkoholu i innych środków odurzających
- zachowania mogącego stanowić zagrożenie dla innych uczestników spływu
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Spływu oraz zmiany jego trasy.
SANKCJE:
Uczestnik zostanie wykluczony ze spływu i obciążony kosztami transportu w przypadku:
Nie stosowania się do regulaminu spływu
Spożywania alkoholu w czasie trwania spływu (zarówno na wodzie jak i na lądzie)
Używania innych środków odurzających

