
REGULAMIN IMPREZY 
pt. „Żyr.A.F.A. Pływa. III Letni Spływ Bzurą” 

 
 
1. Cel imprezy: Wzmocnienie integracji społecznej wśród mieszkańców Żyrardowa, krzewienie 

kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wspieranie lokalnej turystyki, a także 
propagowanie krajoznawstwa i pielęgnacja lokalnego dziedzictwa kulturowego, integracja 
wielopokoleniowa i społeczna oraz popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

2. Nazwa imprezy: Żyr.A.F.A. Pływa. III Letni Spływ Bzurą. 
3. Termin: 27 lipca 2014 r. Zbiórka w Żyrardowie: godz. 9:00 (Plac Jana Pawła II). 
4. Organizator: Stowarzyszenie Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności, ul. Dolnośląska 8a, 

96-300 Żyrardów, KRS: 0000462070. 
5. Warunki uczestnictwa. 

a) Żyr.A.F.A. Pływa. III Letni Spływ Bzurą jest imprezą sportowo-rekreacyjną, mającą formę 
turystycznego spływu kajakowego. 

b) Impreza ma charakter otwarty, o ograniczonej liczbie uczestników. 
c) Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne, wpisowe uprawniające do wzięcia udziału w spływie 

wynosi 40 zł (w przypadku kajaku dwuosobowego), 80 zł w przypadku (kajaku 
jednoosobowego). 

d) O potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz 
uiszczenie opłaty wpisowego. 

e) Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w spływie jedynie pod opieką rodzica lub 
osoby, pełniącej funkcje Opiekuna. 

f) Uczestnik zobowiązany jest podpisać deklarację uczestnictwa, wpisać się na listę startową z 
podaniem: imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz zaakceptować niniejszy 
Regulamin Imprezy. 

g) Uczestnicy biorą udział w spływie kajakowym na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Organizatorzy imprezy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 
czasie imprezy, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

h) Zgłoszenia udziału w wycieczce składane są w formie telefonicznej: 692718733, 506540445 
lub elektronicznej poprzez e-mail: kontakt@zyrafazyrardow.pl. 

6. Zasady przeprowadzenia imprezy. 
a) Spływ kajakowy przeprowadzony jest w całości po rzece Bzurze. 
b) Start spływu odbywa się w miejscowości Kozłów Biskupi a meta znajduje się w 

miejscowości Plecewice. 
c) Długość spływu kajakowego to ok. 17 km. 
d) Szacowany czas pokonania trasy to ok. 4 godziny (bez przerw). 
e) Transport samochodami z miejsca zbiórki do Plecewic wszyscy uczestnicy spływu 

organizują we własnym zakresie. 
f) Moto-Przystań w Plecewicach odpowiedzialna jest za udostępnienie sprzętu do 

przeprowadzenia spływu kajakowego (kajaki, wiosła, kamizelki) oraz transport z Plecewic 
na start spływu w miejscowości Kozłów Biskupi. 

g) Spływ kajakowy prowadzą osoby wyznaczone przez Organizatora: Michał Kruk i Michał 
Matysiak. 

h) Osoby prowadzące spływ – pełniące funkcje porządkowo-informacyjne – wyposażone są w 
wyróżniające się elementy ubioru. 

i) Organizator zapewnia pierwszą pomoc przedmedyczną i techniczną, dostosowaną do liczby 
uczestników. 

j) Organizator dba o porządek w trakcie spływu, przestrzeganie zasad prawidłoego zachowania 
się na rzece, oraz właściwe przeprowadzenie całej kolumny spływu kajakowego od startu do 
mety. 



7. Zobowiązania uczestników. 
Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do: 

a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się 
decyzjom osób wyznaczonych przez Organizatora spływu. 

b) Posiadanie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, który stanowić może podstawę do 
identyfikacji osoby. 

c) Zachowania pełnej ostrożności na wodzie, dbania o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo 
współuczestników spływu oraz założenia kamizelki, które będą przydzielane przed startem. 

d) Właściwego poruszania się w trakcie spływu kajakowego: 
• Płynięcie w linii prostej, nie przeszkanie sobie, nie tarasowanie sobie wzajemnie trasy 

spływu. 
• Nie wywracanie kajaków innych uczestników spływu. 
• Dbania o czystość środowiska naturalnego rzeki Bzury. 

e) Dostosowywania się do postojów wyznaczonych przez Organizatora. 
f) Zastosowania się do wszelkich wskazówek dotyczących specyfiki spływu, trasy, miejsc 

niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia. 
g) Osoby pełniące funkcje Opiekuna osoby poniżej 16-tego roku życiu są odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo tej osoby oraz sprawują nadzór nad tą osoby w trakcie trwania całej 
imprezy. 

8. Informacje dodatkowe: 
a) Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
b) Spływ kajakowy może zostać odwołany przez Organizatorów w przypadku skrajnie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
c) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za spożywanie alkoholu przez uczestników w 

czasie trwania imprezy i za wynikające ewentualne następstwa z tego tytułu. 
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź zamoczone w trakcie 

trwania spływu i za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim. 
9. Postanowienia końcowe 

a) Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. 
Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów imprezy i nie udostępnia 
ich osobom trzecim. Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych 
osobowych do celów właściwego przeprowadzenia spływu kajakowego. 

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników. 
c) Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 

planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu Imprezy. 
d) Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkuje wykluczeniem z imprezy. 

 
 


