
  Regulamin 

Spływu kajakowego w ramach projektu 

 „Triathlon Turystyczny  - innowacyjnym sposobem promocji 

obszaru LSR” - TRIATUR 

  

1. Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 

   Wielkopolska Lokalna Grupa Działania "Kraina Lasów i Jezior" 

Lokalna Grupa Działania KOLD 

 Komandor Spływu: Jerzy Jaszczak 

  Instruktor/ratownik: Izydor Jaszczak 

 2. Cele i zadania spływu: 

Popularyzacja kwalifikowanej turystyki kajakowej 
Propagowanie czynnego i aktywnego wypoczynku  
Poznanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych występujących na szlaku 
kajakowym 
Krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych 

3. Termin: 

31 SIERPNIA  2019 (sobota)  

4. Trasa:  

Kopanica – Mała Wieś – Jezioro Chobienickie – J. Grójeckie- J. Nowowiejskie- 
Nowa Wieś Zbąska – J. Błędno - Zbąszyń  
 

5. Plan Spływu:  

sobota 31 sierpnia 2019 r.  
godz. 9:00 –  zbiórka i weryfikacja uczestników przy moście w Kopanicy 
godz. 9:30 –   oficjalne rozpoczęcie spływu 
godz. 10:00 -  start uczestników na trasie Kopanica – Zbąszyń ( 20 km) 
godz. 13:00 – postój na poczęstunek w Nowej Wsi Zbąskiej ( stanica „U Marcina”) 
godz. 14:00 – kontynuowanie spływu 
godz. 15:30 – zakończenie spływu w Zbąszyniu ( plaża Łazienki).  
godz. 16:00 – 17:00 – podsumowanie spływu, konkursy i rozdanie nagród 
godz. 17:30 –  oficjalne zakończenie spływu 

 



 
 
 
6. Uczestnictwo.  

Uczestnikiem spływu są osoby które zgłosiły chęć uczestnictwa w spływie 
wypełniając kartę zgłoszenia. 
 
7. Koszty spływu. 
 Koszty spływu w zakresie wypożyczenia i dowozu kajaków, zakwaterowania i 
wyżywienia pokrywa organizator. 
 

8. Jak sie przygotować na spływ. 
 Decydując się na udział w spływie należy się do niego odpowiednio przygotować. 

Turysta kajakarz musi być przygotowany na zmiany pogody. Rzadko bowiem zdarza 

się, że w czasie trwania wyprawy cały czas świeci nam słońce. Dlatego też, zawsze 

należy zabrać: 

• ubranie przeciwdeszczowe wygodne i niekrępujące ruchów, rękawiczki bez 
palców, 

• buty do brodzenia po wodzie (koniecznie ! - np. stare trampki lub tenisówki),  

• coś do przykrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem i preparat 
na komary,  

• koszulę z długim rękawem lub polar, 

• kanapki na drogę i zapas wody mineralnej,  
Wszystko to bez trudu zmieści się w luku bagażowym , ale dodatkowo wyposażenie 

najlepiej zapakować w wodoodporny worek. 

 9. Bezpieczeństwo, obowiązki uczestnika 

Uczestnicy spływu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń 

komandora spływu związanych z kwestiami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwem 

uczestników. Wszyscy uczestnicy spływu podczas trwania spływu  zobowiązani są 

do noszenia prawidłowo założonej kamizelki asekuracyjnej (zapiętej !!!) Uczestnicy 

zobowiązani są do udzielania w miarę własnych możliwości pomocy wymagającym 

tego innym uczestnikom spływu. W trakcie spływu obowiązuje kolejność płynięcia 

wskazana przez organizatorów. Podczas pokonywania trasy kajakiem, a także na 

postojach obowiązuje bezwzględny zakaz  spożywania napojów alkoholowych. 

Naruszenie tego zakazu może skutkować usunięciem uczestnika ze spływu. 

 Spływ zabezpieczony będzie przez Instruktorów turystyki kajakowej i ratownika 

WOPR. Decyzje komandora na spływie są ostateczne i nie podlegają dyskusji. 

Uwaga! Każda załoga na mecie zdaje czysty kajak oraz pobrany sprzęt (wiosła, 
kamizelki, siedziska). Każdy uczestnik pomaga w załadunku i rozładunku kajaka. 
 



Każdy uczestnik powinien ubezpieczyć  się we własnym zakresie. 
 

10. Dbałość o środowisko: 

Organizatorzy zwracają uwagę uczestnikom aby podczas spływu nie śmiecić, a co 

więcej w miarę możliwości zabrać ze sobą do kajaka worek w celu posprzątania 

ewentualnych śmieci.  

11. Zadania do wykonania na trasie spływu: obserwowanie i fotografowanie lub 

szkicowanie osobliwości przyrodniczych ( ptactwa wodnego, roślinności, obiektów 

hydrologicznych, obiektów poruszających się na wodzie, itp.) w celu stworzenia 

galerii szlaku turystycznego. Prace będą wystawiane podczas podsumowania 

projektu współpracy. 

12. Postanowienia końcowe: 

Udział w spływie jest równoznaczny z zapoznaniem się, akceptacją i 

przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń i zakazów 

Organizatorów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

 

 

Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  

   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania  19.3                       

„ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

 
 
             
 


