
 
 
 
 
Regulamin spływu kajakowego  

1. Organizatorem Spływu Kajakowego jest Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19,70-800 Szczecin. 

2. Organizator spływu zapewni opiekę co najmniej dwóch instruktorów podczas każdego ze spływów.   

3. W spływie mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 18 roku życia. 

4. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych Organizator zastrzega sobie prawo do 
odwołania spływu.  

5. Uczestnik spływu odpowiada przed Organizatorem spływu za stan sprzętu, tj. kajak, wiosło, 
kamizelkę asekuracyjną i inny wypożyczony sprzęt.  

6. Uczestnik spływu zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora spływu dotyczących 
bezpieczeństwa.  

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, 
środków odurzających, korzystania ze sprzętu nagłośniającego (radio, odtwarzacza muzycznego 
słuchawek, itp.) oraz zabierania zwierząt do kajaków. 

8. Decyzje o wyborze trasy i godzinie wypłynięcia podejmuje Organizator spływu. W uzasadnionych 
przypadkach Organizator może zmienić trasę spływu.  

9. Organizator ma prawo odwołania spływu z przyczyn od siebie niezależnych: siła wyższa (klęski 
żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.  

10. Podpis złożony przez Uczestnika na Zgłoszeniu uczestnika spływu kajakowego wiąże się z akceptacją 
Regulaminu Spływu Kajakowego.  

11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie. 

12. Uczestnik oświadcza, że posiada umiejętność pływania wpław niezbędną do uczestnictwa w 
spływie. 

13. Uczestnikami spływu nie mogą być osoby posiadające lęk przed wodą. 

14. Do uczestniczenia w spływie mile widziane jest doświadczenie kajakowe. 

15. Uczestnikiem spływu staje się osoba, która prawidłowo dokonała zapisu poprzez przesłanie 
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SPŁYWIE KAJAKOWYM dostępnego na stronie Centrumzeglarskie.pl pod 
adres: kajaki@centrumzeglarskie.pl oraz w ciągu 48 godzin uiściła opłatę za spływ na nr konta 
bankowego nr 81 1020 4812 0000 0102 0148 2082 w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko 
uczestnika spływu. 

16. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją Regulaminu Spływu. 

17. Przed wypłynięciem należy sprawdzić stan sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz 
przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu 
pływającego są kamizelki asekuracyjne, wiosła i cumki, których uczestnik spływu musi używać zgodnie 
z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

18. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty 
zdrowia lub śmierci uczestników spływów.  



 
 
 
 
19. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania spływu oraz 
pozostawione w kajakach.  

21. Osoby naruszające Regulamin Spływu Kajakowego będą zobowiązane do zakończenia pływania 
wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.  

21. Uczestnik spływu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora 
oraz służb do tego uprawnionych.  

22. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu, uczestnik spływu zwraca jego 
równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za 
przedziurawienie w zależności od wielkości uszkodzenia od 100 zł do 300 zł.  

23. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku 
braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Centrum Żeglarskiego.  

24. Uczestnik we własnym zakresie i na własny koszt dotrze na miejsce spływu. 

25. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni przed jego 
rozpoczęciem lub z powodu nieobecności uczestnika, Organizator nie zwraca wniesionej opłaty. 

 

Dostępne trasy:  

Sobota 16.10.2021 r. 

09.30 Jesienny Meduzostan / ok. 6,5 km (start ul. Grobla Szczecin Golęcino) 

13.30 Jesienny Meduzostan / ok. 6,5 km (start ul. Grobla Szczecin Golęcino) 

 

Niedziela 17.10.2021 r. 

09.30 Tajemnice ujścia Regalicy - trasa dla bardziej zaawansowanych / ok. 8 km (start Centrum 
Żeglarskie) 

 


