
Regulamin spływu kajakowego rzeką Rudą  

organizowanego przez PTTK O/Mysłowice 

Wstęp 

Spływy kajakowe organizowane przez PTTK O/Mysłowice są imprezą otwartą dla każdej chętnej osoby chcącej 

wziąć udział tej w imprezie. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją poniższych warunków 

uczestnictwa oraz zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu imprezy. 

Obowiązki uczestnika. 

Uczestnik zobowiązuje się: 

1. Zapoznać się z regulaminem spływu i zasadami bezpieczeństwa na spływie kajakowym. 

2. Podporządkować się regulaminowi imprezy i poleceniom organizatora spływu. 

3. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i ratowników, niezbędnych do 

przeprowadzenia spływu.  

4. Na spływie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Jeżeli organizator spływu będzie miał 

wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie dopuszczony do spływu w danym dniu. 

5. Udzielać pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom spływu na trasie spływu i obozowisku. 

6. Nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania. 

7. Podczas płynięcia uczestnik ma obowiązek płynięcia w zapiętej kamizelce. 

8. W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego i 

niekonfliktowego zachowania. 

9. Dbać o powierzony sprzęt turystyczny. 

10. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa 

koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu. 

Postanowienia końcowe. 

1. Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa bez 

prawa zwrotu zapłaty. 

2. W trakcie imprezy, na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 20 uczestników. 

3. Każdy uczestnik jest ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na kwotę 5000 zł. 

4. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu i osobach trzecich. 

7. 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. 

8. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu spływu należy do organizatora. 

9. Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być powodem, do wykluczenia uczestnika ze spływu. 

10. Regulamin opracowano w oparciu o regulamin kajakowych spływów turystycznych PZK. 

 

……………………………………………………………… 

         Czytelny podpis uczestnika 

 


