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REGULAMIN INTEGRACYJNEEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO  

SZLAKIEM RZEK DRWĘCY I WEL 

 

§ 1 

 Przepisy ogólne 
 

1. Organizatorem Integracyjnego Spływu Kajakowego szlakiem rzek Drwęcy i Wel, zwanego dalej 

Spływem Kajakowym, jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich 

Bałówkach 14, 13-306 Kurzętnik. 

2. Uczestnikiem Spływu Kajakowego może zostać każda osoba zamieszkująca teren funkcjonowania 

LGD Ziemia Lubawska. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie 

całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

4. Celem Spływu Kajakowego jest tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej 

aktywności ruchowej, propagowanie aktywnego trybu życia oraz zachęcenie do integracji 

międzyterytorialnej oraz międzywiekowej. Ponadto Spływ Kajakowy nacelowany jest na 

uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze naszego terenu, rozwijanie wśród 

mieszkańców umiejętności obserwowania przyrody oraz kształtowanie ich świadomości biologicznej                 

i ekologicznej. 

5. Data Spływu: 19.06.2019 r. Miejsce Spotkania: Most drogowy na trasie Iława-Sampława (dk. 536)               

w miejscowości Rodzone. Godzina: 16:00.  

6. Trasa Spływu: Rodzone (Gmina Lubawa) – Bratian (Gmina Nowe Miasto Lubawskie) – ok. 12 km.  

7. Komunikaty oraz informacje dotyczące Spływu Kajakowego umieszczane będą na stronie internetowej 

www.lgdziemialubawska.pl  

8. Wszelkie pytania należy kierować na adres: jcabaj@lgdziemialubawska.pl lub bezpośrednio                        

do pracownika biura LGD zajmującego się projektem – Pani Joanny Cabaj w siedzibie Stowarzyszenia.  

9. Nabór kart zgłoszeniowych do uczestnictwa w Spływie Kajakowym rozpoczyna się dnia 24.05.2019 r.    

i trwa do 10.06.2019 r.  

10. Karty zgłoszeniowe należy przesłać korespondencyjnie lub dostarczyć osobiście na adres siedziby 

biura w godzinach pracy biura od 7:00 do 15:00. 

11. Nadesłanie karty zgłoszeniowej oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

§ 2  

Przepisy dotyczące uczestnictwa w Spływie Kajakowym 

 

1. Prawo udziału w Spływie Kajakowym mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim –

bez względu na umiejętność pływania. 

2. Uczestnictwo w Spływie Kajakowym jest dobrowolne i odbywa się na własną odpowiedzialność 

uczestnika. 

3. Uczestnictwo w Spływie Kajakowym oraz ognisku integracyjnym jest całkowicie bezpłatne.  
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4. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem               

i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do warunków pogodowych, wodoszczelnie zapakowaną zmianę 

odzieży, buty, w których można wejść do wody. 

5. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zapewni obecność ratowników WOPR w trakcie trwania 

Spływu.  

§ 3 

Zgłoszenie udziału w Spływie 

 

1. Aby zostać uczestnikiem Spływu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

internetowej www.lgdziemialubawska.pl w formie załącznika. 

2. Do udziału w spływie zakwalifikuje się 25 pierwszych osób, które złożą karty zgłoszeniowe.  

3. Każda osoba wychodząca poza ilość 25 pierwszych osób zostanie wpisana na listę rezerwową.  

4. Osoby z listy rezerwowej zostaną zaproszone do udziału w spływie w momencie rezygnacji                             

z uczestnictwa osób zakwalifikowanych w pierwszej kolejności.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacja opisanej w pkt. 4 osoby z listy rezerwowej zapraszane będą do udziału 

w spływie zgodnie z kolejnością składanych kart zgłoszeniowych.  

6. Administratorem danych podanych w karcie zgłoszeniowej jest wyłącznie Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Ziemia Lubawska, Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik. 

7. Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Krajnik, e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl,  

tel. 514-154-474 

8.  Zgłoszenia zostaną przyjęte od 24.05.2019 r. do 10.06.2019 r.- decydować będzie data dostarczenia 

zgłoszenia do siedziby biura. 

9. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika,                                    

w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem czy 

uniemożliwiające wręczenie nagrody.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Spływ kajakowy zakończy się wspólnym ogniskiem integracyjnym w miejscowości Bratian.  

2. Złożenie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.  

3. Składając kartę zgłoszeniową uczestnik wyraża zgodę na uwiecznianie swojego wizerunku w formie 

fotograficznej oraz udostępnianie go na portalach społecznościowych, stornie internetowej organizatora, 

a także rozpowszechnianie ich w każdej innej formie promocyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemia 

Lubawska.  

4. Udział w spływie i ognisku jest bezpłatny.  
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