STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW TURYSTYKI i REKREACJI

"DUNAJEC"
W KRAKOWIE

REGULAMIN - INFORMATOR
LIV Miêdzynarodowego
Sp³ywu Kajakowego na Popradzie
15 - 19 czerwca 2019 r.
MSKnP organizowany jest w ramach Tygodnia Dzikich Wód
Patronat honorowy:
Dariusz Choro¿uk - Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
Komitet honorowy:
Jacek Lelek - Burmistrz Starego S¹cza
Krzysztof Racu³t - Prezes Ma³opolskiego
Zwi¹zku Kajakowego

Organizator sp³ywu:
Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „Dunajec”

PROGRAM

2

54 Miêdzynarodowego Sp³ywu Kajakowego na Popradzie
Termin:

15 - 19 czerwca 2019 r.
Kierownictwo sp³ywu:
Komandor sp³ywu
V-ce Komandor
Sêdzia G³ówny
Skarbnik
Kierownik Techniczny
Sêdzia

-

Teresa Monkiewicz
Krzysztof Nalepa
Zofia Nowak
Wies³awa Soja
Janusz Monkiewicz
Hanna Kuligowska

Celem imprezy jest:
- wspó³praca z Poloni¹ i z Polakami za granic¹
- popularyzacja szlaku wodnego rzeki Poprad wiod¹cego przez
piêkn¹ Ziemiê S¹deck¹
- upowszechnianie turystyki i rekreacji kajakowej
- integracja ró¿nych grup wiekowych
- wspólne spêdzenie czasu
- aktywny wypoczynek
Trasa sp³ywu:
Sp³yw odbywa siê rzek¹ Poprad na trasie:
Leluchów – ¯egiestów – Piwniczna-Zdrój – Stary S¹cz (63 km).
Sta³y biwak w Piwnicznej-Zdroju ul.Targowa (ko³o mostu)
15 czerwca 2019 r. (sobota) – Piwniczna-Zdrój
godz. 16.00 - 19.30 - przyjmowanie uczestników i weryfikacja na biwaku
w Piwnicznej-Zdroju
godz. 20.00
- uroczyste otwarcie LIV MSKnP
16 czerwca 2019 r. (niedziela) – Leluchów - ¯egiestów
godz. 08.00 - 09.00 - dalsza weryfikacja uczestników sp³ywu
godz. 09.00
- wyjazd ze sprzêtem do Leluchowa
godz. 11.30
- wyjazd uczestników na start do Leluchowa
godz. 13.00
- start do etapu Leluchów - ¯egiestów
godz. 16.00 - 16.30 - meta w ¯egiestowie (posi³ek regeneracyjny)
godz. 17.00
- powrót uczestników do Piwnicznej-Zdroju

17 czerwca 2019 r. (poniedzia³ek) - ¯egiestów - Piwniczna-Zdrój
godz. 10.30
- wyjazd uczestników do ¯egiestowa
godz. 12.00
- start do etapu ¯egiestów - Piwniczna
godz. 15.30 - 16.00 - meta etapu w Piwnicznej-Zdroju (posi³ek regeneracyjny)
godz. 19.30
- wspólne ognisko integracyjne
18 czerwca 2019 r. (wtorek) - Piwniczna-Zdrój
godz. 12.00 - 16.00 - blok imprez rekreacyjnych. Posi³ek regeneracyjny,
godz. 19.00
- wspólne ognisko, wystêpy zespo³u regionalnego
19 czerwca 2019 r. (œroda) - Piwniczna-Zdrój - Stary S¹cz
godz. 10.00
- przewóz samochodów do Starego S¹cza
godz. 11.00
- powrót kierowców na start
godz. 11.30
- start do etapu Piwniczna-Zdrój – Stary S¹cz
godz. 14.00 - 14.30 - meta w Starym S¹czu
godz. 15.00
- zakoñczenie sp³ywu w Starym S¹czu

Wszystkie zmiany w stosunku do powy¿szego harmonogramu
bêd¹ podawane przed startem.

R e g u l a m i n LIV MSKnP
UWAGA!!! Wszyscy uczestnicy maj¹ obowi¹zek p³yniêcia w ubranych
na sobie kamizelkach asekuracyjnych. Uczestnicy nie posiadaj¹cy sprzêtu
ratunkowego nie bêd¹ dopuszczeni do udzia³u w sp³ywie. Wymagane s¹
równie¿ oœwiadczenia kierowników ekip lub prawnych opiekunów za
uczestników, którzy nie ukoñczyli 18 lat.
- zalecane p³yniêcie w kaskach kajakowych
Uczestnictwo
Przyjêcie na sp³yw nastêpuje na podstawie zg³oszenia wraz z dowodem
wp³aty za uczestnictwo w kwocie 110 z³ od osoby
Zg³oszenia przyjmuje:
Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „Dunajec”, 30-206 Kraków
ul. Ksiêcia Józefa 24 a, tel./fax 12 427-16-15, e-mail: sotir@vp.pl
Wp³aty przyjmujemy na konto PKO BP S.A. Oddzia³ 38 w Krakowie
Nr 55 1020 2892 0000 5602 0165 7386
Wp³aty mo¿na dokonaæ równie¿ na biwaku w Piwnicznej-Zdroju
Uczestnicy bior¹ udzia³ w sp³ywie na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ

Sprzêt i wy¿ywienie
Uczestnicy bior¹ udzia³ w imprezie na w³asnym sprzêcie p³ywaj¹cym i z w³asnym wyposa¿eniem biwakowym. Posi³ki przygotowuj¹ we w³asnym zakresie.
Uprawnienia i obowi¹zki
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymuj¹:
- ubezpieczenie
- przewóz osób na trasie sp³ywu
- wklejki do odznaki OTK
- zakwaterowanie na polu biwakowym
- 3 posi³ki regeneracyjne
- nagrody, dyplomy dla zwyciêzców w konkurencjach rekreacyjnych
- Puchar przechodni dla najliczniejszej ekipy bior¹cej udzia³ w Sp³ywie
Uczestników obowi¹zuje:
- posiadanie dowodów to¿samoœci
- posiadanie dowodów wp³aty
- posiadanie sprzêtu ratunkowego lub asekuracyjnego
- udzielanie pomocy w razie nieszczêœliwych wypadków
- przestrzeganie „Karty Turysty”
- przestrzeganie przepisów porz¹dkowych
- stosowanie siê do zaleceñ Policji, Stra¿y Granicznej
- podporz¹dkowanie siê zarz¹dzeniom Kierownictwa Sp³ywu
- kulturalne i godne turysty – zachowanie siê na wodzie i biwaku
Za ewentualne szkody i straty Kierownictwo Sp³ywu nie bierze
odpowiedzialnoœci. M³odociani poni¿ej 18 lat bior¹ udzia³ w sp³ywie
tylko pod warunkiem p³yniêcia z pe³noletnim uczestnikiem i pod jego
opiek¹ lub za zgod¹ opiekunów prawnych.
W przypadku wykroczeñ – Kierownictwo ma prawo wykluczyæ
z imprezy poszczególnych uczestników lub ca³y zespó³.
Postanowienia koñcowe
Interpretacja przedstawionego regulaminu-informatora
nale¿y do Kierownictwa Sp³ywu. W razie zaistnienia
warunków atmosferycznych niesprzyjaj¹cych do
przeprowadzenia sp³ywu lub zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu jego uczestników kierownictwo
zastrzega sobie prawo odwo³ania w ca³oœci lub
w czêœci imprezy bez zwrotu kosztów.
Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji
„D u n a j e c”

