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REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO  
NA RZECE SOLE 

organizowanego w ramach imprezy 
„BĄDŹ ZDRÓW JAK RYBA” Na Szlaku Karpia w Porąbce 

  
 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Spływ kajakowy realizowany jest w ramach imprezy promocyjnej „BĄDŹ ZDRÓW 
JAK RYBA” Na Szlaku Karpia w Porąbce. 

2. Niniejszy regulamin określa: 

 organizację i zasady udziału w spływie kajakowym, 

 prawa i obowiązki uczestnika spływu. 
3. Udział w spływie jest nieodpłatny. 
4. Limit uczestników spływu wynosi 60 osób. 

 
 

§2 

CEL IMPREZY. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

1. Impreza promocyjna „BĄDŹ ZDRÓW JAK RYBA” Na Szlaku Karpia w Porąbce 
jest organizowana w  dniach 23-25 sierpnia 2013 roku i obejmuje cykl wydarzeń, 
których celem jest: 

 promocja chowu, hodowli i spożycia ryb słodkowodnych,  

 rozwój rynku zbytu i promocji ryb, 

 rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi 
i ekoturystyki, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowo – historycznego, w tym tradycji 
i rybactwa, integracja społeczności lokalnych obszarów rybackich oraz 
zaprzyjaźnionych  
z gminą Porąbka mieszkańców Turzovki i Polkovic, 

 nawiązanie i utrzymanie współpracy między partnerskimi LGR-ami. 
2. Spływ kajakowy realizowany jest w ramach cyklu wydarzeń, o których mowa 

w pkt. 1 i wpisuje się w realizację celu imprezy. 
3. Impreza jest finansowana w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

JA K  RY B A”

„B Ą D Ź  Z D R Ó W  

Na Szlaku Karpia w Porabce
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2007-2013” Środek 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej 
i międzynarodowej”. 

 

§3 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem spływu kajakowego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
„Dorzecze Soły i Wieprzówki”. 

2. Wykonawcą zadania jest Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce. 
 

§4 

UCZESTNICY SPŁYWU KAJAKOWEGO 

1. W spływie kajakowym mogą brać udział osoby pełnoletnie, bez względu na 
miejsce zamieszkania. 

2. Udział osób niepełnoletnich może mieć miejsce pod warunkiem, że 
odpowiedzialność za dziecko jako uczestnika ponosi jego opiekun prawny. Zgodę 
na uczestnictwo osoby niepełnoletniej opiekun wyraża pisemnie. Druk ZGODA 
PRAWNEGO OPIEKUNA stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU SPŁYWU 
KAJAKOWEGO. 
 

§5 

TERMIN, MIEJSCE SPŁYWU 

1. Spływ kajakowy na rzece Sole odbędzie się 23 sierpnia 2013 r. 
2. Program spływu: 

 
15.30 – zbiórka uczestników spływu przed Domem Kultury w Porąbce, 
ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka; rejestracja uczestników, przewóz uczestników 
na start spływu. 
 
16.00 – oficjalne rozpoczęcie spływu (Międzybrodzie Żywieckie): 

 Szkolenie instruktażowe, 
 Spływ po Jeziorze Międzybrodzkim, 
 Przeprawa przez Zaporę w porąbce (pomoc w przeprawie zapewniają 

Organizatorzy), 
 Zwiedzanie Elektrowni w Porąbce, 
 Spływ rzeką Sołą i Jeziorem Czanieckim. 

 
17.45-18.15 dotarcie uczestników na metę (Zapora na Jeziorze Czanieckim), 
18.30-22.00 Wspólne ognisko wraz z poczęstunkiem dla uczestników spływu, 
22.00 – zakwaterowanie na nocleg zaproszonych gości. 
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3. Spływ będzie realizowany na obszarze Gminy Czernichów w miejscowości 
Międzybrodzie Żywieckie i Gminy Porąbka w miejscowościach Porąbka  
i Czaniec. 

 

 

§6 

ZASADY I PROCES REKRUTACJI 

1. Informacje o możliwości uczestniczenia w spływie kajakowym wraz  
z regulaminem: 

 zamieszczone zostaną na stronach internetowych Stowarzyszenia LGR 
„Dorzecze Soły i Wieprzówki” oraz Gminnego Ośrodka Kultury  
w Porąbce, 

 zamieszczone zostaną na tablicy Stowarzyszenia w jego siedzibie, 

 zostaną przesłane do LGR-ów, które zadeklarowały uczestnictwo  
w imprezie, 

 zostaną przesłane do gmin, członków Stowarzyszenia. 
2. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w spływie kajakowym zobowiązane są 

do złożenia w GOK w Porąbce lub Stowarzyszeniu LGR „Dorzecze Soły  
i Wieprzówki” wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA stanowiącej załącznik nr 2 do 
regulaminu. Ankietę można złożyć drogą pocztową, e-mail, lub osobiście. 
 
Dane adresowe: 
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce 
Ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka 
e-mail: gokporabka@o2.pl 
 
Stowarzyszenie Lokalna grupa Rybacka  
„Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
Ul. Edukacyjna 9, Rajsko 32-600 Oświęcim 
e-mail: biuro@dsiw.pl 
 

3. Formularz KARTY ZGŁOSZENIA dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz 
Wykonawcy, a także na stronach internetowych tych podmiotów. 

4. Po dostarczeniu KARTY ZGŁOSZENIA uczestnik spływu kajakowego zostanie 
powiadomiony o zakwalifikowaniu telefonicznie lub e-mailem najpóźniej 4 dni 
przed planowanym terminem spływu. 

5. Termin składania kart zgłoszenia upływa 13 sierpnia 2013 r. 
6. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. O zakwalifikowaniu na listę 

uczestników spływu decydować będzie data zgłoszenia kandydata. 
7. Zastrzega się pierwszeństwo udziału w spływie osobom zgłoszonym przez 

partnerskie LGR-y w ilości nie przekraczającej zadeklarowanych osób na 
etapie wnioskowania o dofinansowanie. 

mailto:biuro@dsiw.pl
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§7 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SPŁYWU KAJAKOWEGO 
 

1. Uczestnicy spływu kajakowego zobowiązani są do: 

 przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania nad wodą i podczas 
spływu, 

 potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności, 

 stosowania się do poleceń Organizatora/Wykonawcy i działających 
w jego imieniu osób. 

2. Zabrania się uczestnikom: 

 pobierania i wynoszenia kajaku, wiosła, pagaju, kamizelki ratunkowej, 
bez zgody Organizatora, 

 niszczenia sprzętu kajakowego, 

 przebywania w wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków 
odurzających itp. 

3. O wszelkich uszkodzeniach sprzętu kajakowego należy niezwłocznie 
powiadomić Organizatora. 

4. W przypadku utracenia lub uszkodzenia sprzętu, wykluczającego jego dalsze 
użytkowanie, uczestnik obowiązany jest odkupić i dostarczyć sprzęt we 
wskazane przez Organizatora miejsce na własny koszt. 

5. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu 
przeprowadzanego spływu. 

6. Każde dolegliwości i urazy  należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi lub 
Wykonawcy. 

7. Uczestnik dba o dobre imię Organizatora/Wykonawcy. 
8. Każdy uczestnik, który nie przestrzega niniejszego Regulaminu zostanie 

natychmiastowo usunięty z listy uczestników. 
 

§8 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. ORGANIZATOR/WYKONAWCA zapewniają: 

 kajaki i sprzęt ratunkowy, 

 nadzór WOPR nad bezpieczeństwem spływu, 

 przewóz uczestników z miejsca zbiórki na miejsce startu spływu, 

 przeprawę kajaków przez zaporę w Porąbce, 

 poczęstunek dla uczestników na mecie spływu. 
2. ORGANIZATOR/WYKONAWCA nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z niestosowania się uczestników spływu do regulaminu i ogólnie 
przyjętych norm zachowania. 
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§9 

REZYGNACJA 

1. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłaszać ORGANIZATOROWI lub 
WYKONAWCY – telefonicznie, drogą e-mail, osobiście lub w inny skuteczny 
sposób na 3 dni przez terminem spływu. 
 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin spływu obowiązuje wszystkich uczestników spływu. 
2. Wszyscy uczestnicy startują w spływie na własną odpowiedzialność. 
3. W razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych stwarzających 

niebezpieczeństwo uczestników, ORGANIZATORZY mają prawo częściowo 
ograniczyć lub zupełnie odwołać spływ kajakowy. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
5. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną 

rozwiązane w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na 
drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
dokumencie mają zastosowanie odpowiednie prze[pisy prawa, w tym przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Treść niniejszego regulaminu została uzgodniona i zaakceptowana przez 
ORGANIZATORA – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły  
i Wieprzówki” i WYKONAWCĘ – Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce. 

 
 
Podpis 
 
 

Stowarzyszenie LGR       
„Dorzecze Soły i Wieprzówki”  ………..………………………………….. 
 
 
 

 

 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce …………………………………………… 
 

 
 

 Rajsko 26.07.2013 r. 


