STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW TURYSTYKI i REKREACJI „DUNAJEC”

REGULAMIN ‒ INFORMATOR
LVI Międzynarodowego
Spływu Kajakowego na Popradzie
11-15 czerwiec 2022 r.
MSKnP organizowany jest w ramach Tygodnia Dzikich Wód
Patronat honorowy:
Dariusz Chorużyk – Burmistrz Piwnicznej -Zdroju

Prezes Małopolskiego Związku Kajakowego

Partnerzy:
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

PROGRAM
LVI Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Popradzie
Termin:

11 - 15 czerwiec 2022 r.
Kierownictwo spływu:
Komandor spływu
V-ce Komandor
Sędzia Główny
Skarbnik
Biuro

Teresa Monkiewicz
Krzysztof Nalepa
Zofia Nowak
Wieslawa Soja
Hanna Kuligowska

Celem imprezy jest:
• współpraca z Polonią i z Polakami za granicą
• popularyzacja szlaku wodnego rzeki Poprad wiodącego przez
piękną Ziemię Sądecką
• upowszechnianie turystyki i rekreacji kajakowej
• integracja różnych grup wiekowych
• wspólne spędzenie czasu i wymiana doswiadczeń kajakowych
• aktywny wypoczynek
Trasa spływu:
Spływ odbywa się rzeką Poprad na trasie:
Leluchów - Żegiestów - Piwniczna-Zdrój - Stary Sącz (63 km).
Stały biwak w Piwnicznej-Zdroju ul.Targowa nr 1 (koło mostu)
11 czerwiec 2022 r. (sobota) - Piwniczna-Zdrój (biwak)
godz. 14.00 - 19.30 - przyjmowanie uczestników i weryfikacja na biwaku
w Piwnicznej-Zdroju
godz. 20.00
- uroczyste otwarcie LVI MSKnP
12 czerwiec 2022 r. (niedziela) - splyw odcinkiem Leluchów - Żegiestów
godz. 08.00 - 10.00 - dalsza weryfikacja uczestników spływu
godz. 09.00
- wyjazd kierowców klubowych ze sprzętem do Leluchowa
godz. 11.30
- wyjazd uczestników na start do Leluchowa
godz. 12.30
- start do etapu Leluchów - Zegiestów
godz. 16.00 - 16.30 - meta w Żegiestowie (posiłek regeneracyjny)
godz. 17.00
- powrót uczestników do Piwnicznej-Zdroju
13 czerwiec 2022 r. (poniedz.) - spływ odcinkiem Żegiestow – PiwnicznaZdroj
godz. 10.30
- wyjazd uczestników do Żegiestowa
godz. 12.00
- start do etapu Żegiestów - Piwniczna Zdrój

godz. 15.30 - 16.00 - meta etapu w Piwnicznej-Zdroju (posilek regeneracyjny)
godz. 20.30
- wspólne ognisko integracyjne
14 czerwiec 2022 r. (wtorek) - Piwniczna-Zdrój - biwak
do godz. 16.00
- czas wolny do godz. 16.00. Wycieczki indywidualne lub
zorganizowane dla grupy powyżej 10 osób (za dodatkową oplatą).
godz. 16.00
- otwarcie bloku gier i zabaw, w tym specjalnie dla dzieci
godz. 16.00 - 17.00 - przyjmowanie zgloszeń
godz. 16.30
- posiłek regeneracyjny
godz. 17.00 - 19.00 - blok gier i zabaw
godz. 20.00
- uroczyste zakończenie spływu
15 czerwiec 2022 r. (środa) - Piwniczna-Zdrój - Stary Sącz
godz. 09.30
- przewóz samochodów do Starego Sącza
godz. 10.30
- powrót kierowców na start
godz. 11.30
- start do etapu Piwniczna-Zdrój - Stary Sącz
godz. 13.30 - 14.00 - meta w Starym Sączu
godz. 14.30
- zakończenie spływu w Starym Sączu
Wszystkie zmiany w stosunku do powyższego harmonogramu
będą podawane bezpośrednio przed startem do etapu.

Regulamin

LVI MSKnP

Uczestnictwo: w spływie mogą uczestniczyć osoby, ktorych stan zdrowia
pozwala na udzial, umiejące plywać wpław, posiadający doświadczenie
w uprawianiu turystyki kajakowej.
Zgloszenia przyjmuje:
Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji ,,Dunajec", 30-206 Krakow
ul. Księcia Józefa 24 a, tel./fax 12 427-16-15,tel.518 766 713,
e-mail: sotir@vp.pl
Przyjęcie na spływ następuje na podstawie zgłoszenia wraz z dowodem
wpłaty za uczestnictwo w kwocie 150 zl od osoby
Wpłaty przyjmujemy na konto PKO BPS.A. Oddzial 38 w Krakowie
Nr 55 1020 2892 0000 5602 0165 7386
Wpłaty można dokonać równiez na biwaku w Piwnicznej-Zdroju
Uczestnicy biorą udzial w spływie na własną odpowiedzialność
Uczestnicy niepelnoletni (wiek ponizej 18 lat) zostaną dopuszczeni do spływu
(pobytu i płynięcia) pod opieką pełnoletniego uczestnika za pisemną zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów.

Sprzęt i wyżywienie
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własnym sprzęcie pływającym i z własnym
wyposażeniem biwakowym . Posiłki przygotowują we własnym zakresie.
Uprawnienia i obowiązki
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
- ubezpieczenie od następstw NW
- przewóz osób na trasie spływu (na start i z mety)
wklejki do odznaki OTK
- zakwaterowanie na polu biwakowym i korzystanie z urządzeń sanitamych
- 3 posilki regeneracyjne, pamiątki spływowe
- nagrody, dyplomy dla zwycięzców w konkurencjach rekreacyjnych
- dla najliczniejszej ekipy biorącej udział w Spływie ,,Kryształowy puchar
przechodni Popradu".
Uczestników obowiązuje:
- posiadanie dowodów tożsamości
- bezwarunkowo płynięcie w ubranych na sobie kamizelkach asekuracyjnych
lub ratunkowych odpowiednich do masy ciala a uczestnicy niepełnoletni
dodatkowo w ubranych kaskach kajakowych (używanie kasków zaleca się
również pozostałym uczestnikom)
- udzielanie pomocy w razie nieszczęśliwych wypadków
- przestrzeganie przepisów zgodnych z art. 35 ustawy z dnia 18.08.2016 r.
Dz.U. z 2016 r. poz. 656 o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych
- stosowanie się do zaleceń Policji, Straży Granicznej
- podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Spływu
- kulturalne i godne turysty - zachowanie się na wodzie i biwaku
Za ewentualne szkody i straty Kierownictwo Spływu nie bierze
odpowiedzialności.
W przypadku wykroczeń - Kierownictwo ma prawo wykluczyć
z imprezy poszczególnych uczestników lub caly zespół.
Postanowienia końcowe
Interpretacja przedstawionego regulaminu-informatora należy do Kierownictwa
Spływu. W razie zaistnienia warunków atmosferycznych niesprzyjających
do przeprowadzenia spływu lub zagrazających bezpieczeństwu jego uczestników
kierownictwo zastrzega sobie prawo odwołania w calości lub w części imprezy
bez zwrotu kosztów.
W trakcie LVI Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Popradzie organizatorów
i uczestników obowiązywać będą wszystkie przepisy wprowadzone w związku z
epidemią COVID - 19.

