REGULAMIN
Spływu kajakowego w dniu 29 czerwca 2013 r. w ramach promocji
szlaku kajakowego na rzece Łynie.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Dom Warmiński” z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego
37, 11-100 Lidzbark Warmiński.
WYKONAWCA: Mazury PTTK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 1, 10-950 Olsztyn.
KIEROWNIK SPŁYWU: Kamil Kopyść.

Spływ kajakowy realizowany jest w ramach zadania pn. „Organizacja imprez turystycznych
promujących atrakcje i produkty turystyczne Województwa Warmińsko

– Mazurskiego”

przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

CELE SPŁYWU
- promocja szlaku kajakowego rzeki Łyny oraz powstałej na nim infrastruktury w postaci
przystani kajakowych.
- propagowanie turystyki kajakowej i zdrowego stylu życia.
- propagowanie wypoczynku w rodzinnym gronie.
- popularyzacja walorów krajobrazowych Warmii.

ZAPEWNIAMY:
- ubezpieczenie uczestników spływu
- dostęp do apteczki
- opiekę instruktora kajakowego i ratowników wodnych
- krótki kurs obsługi kajaka i bezpieczeństwa na wodzie
- materiały krajoznawcze (folder promocyjno – informacyjny „Przewodnik – kajakiem po
Łynie”)

TERMIN I PROGRAM SPŁYWU
Spływ kajakowy odbędzie się w dniu 29 czerwca 2013 r. Spływ zostanie zrealizowany bez
względu na warunki pogodowe – z wyłączeniem takich, które mogłyby zagrażać jego
bezpiecznemu przeprowadzeniu.
Ramowy program imprezy:
8:30 - zbiórka uczestników - parking przy Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 37. (na miejsce zbiórki każdy uczestnik dojeżdża we własnym zakresie)
8:45 - wyjazd uczestników autokarem na miejsce spływu – Łaniewo.
9:00 – przejście na miejsce rozpoczęcia spływu – przystań kajakowa Łaniewo. Odprawa
uczestników (omówienie trasy spływu, zasad bezpieczeństwa, podstawowych technik
manewrowania kajakiem). Podział grupy na załogi, wydanie sprzętu.
9:30 – rozpoczęcie spływu kajakowego.
14:30 – zakończenie spływu i rozpoczęcie ogniska z poczęstunkiem.
16:30 - powrót uczestników autokarem do Lidzbarka Warmińskiego.
17:00 – przyjazd na parking przy Starostwie Powiatowym. Zakończenie spływu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPŁYWIE
- W spływie kajakowym uczestniczyć może każda osoba dorosła, której warunki zdrowia
pozwalają na wysiłek fizyczny.
- Młodzież do lat 18 spełniająca powyższe warunki zdrowia może brać udział w spływie pod
opieką osób pełnoletnich.
- Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność prawną i materialną.

- Podczas spływu kajakowego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków
odurzających pod rygorem wyłączenia ze spływu. Osoby nietrzeźwe nie będą mogły
uczestniczyć w imprezie.
- Podczas spływu kajakowego uczestnik powinien mieć założoną i zapiętą kamizelkę
asekuracyjną.
- Uczestnik spływu zobowiązuje się nie zanieczyszczać trasy spływu oraz dbać o powierzony
mu sprzęt turystyczny,
- Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania w stosunku do
innych uczestników spływu,
- Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie w
celu realizacji czynności związanych z organizacją spływu.
- Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do celów promocyjnych przez
Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Z imprezy zostanie sporządzona fotorelacja, która w
ramach promocji szlaku kajakowego będzie dostępna na stornie Stowarzyszenia oraz
Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że spływ zostanie przygotowany i przeprowadzony przez
doświadczony podmiot – Mazury PTTK sp. z o.o..
Na trasie spływu obecne będą 4 osoby z obsługi. Pod rygorem wyłączenia ze spływu
uczestnicy winni stosować się do ich wskazówek i poleceń.

SPECYFIKACJA TRASY SPŁYWU
Spływ kajakowy odbędzie się na trasie: przystań kajakowa Łaniewo – przystań kajakowa
Rogóż. Odcinek liczy 22 km, przewidziany czas pokonania całej trasy, w zależności od
sprawności uczestników, to 4-5 godzin. Dla mało sprawnych kajakarzy jest to długa trasa.
Jest to prosty technicznie odcinek rzeki Łyny, nadający się dla osób niedoświadczonych w
kajakarstwie. Aby go pokonać uczestnicy będą musieli zaangażować się fizycznie w
wiosłowanie. Na trasie występuje jedna przenoska kajaków w Lidzbarku Warmińskim –
uczestnicy we własnym zakresie będą musieli przenieść kajaki (około 50 metrów).

ZAPISY NA SPŁYW
- Udział w imprezie jest bezpłatny.
- Liczba miejsc w spływie jest ograniczona (przewiduje się udział 30 uczestników spływu) – o
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
- Zapisy na spływ prowadzi Mazury PTTK sp. z o.o. 10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1.
Tel. 89 527 40 59, info@mazurypttk.pl.
- Informacje dotyczące spływu uzyskać można także w Biurze Stowarzyszenia „Dom
Warmiński”, ul. Wyszyńskiego 37, pok. 301, 11-100 Lidzbark Warmiński. Tel. 89 767 7943, email: lot.warmia@wp.pl
- Zapisy dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
nastąpi z dniem 03.06.2013 r.
- KARTY ZGŁOSZENIA opatrzone podpisem uczestników należy przesłać pocztą tradycyjną
na adres 10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1 lub e-mail na adres info@mazurypttk.pl.
Na jednej karcie można zgłosić maksymalnie 4 uczestników.
- Bezpośrednio po przyjęciu na listę uczestników, zgłaszające osoby zostaną poinformowane
o tym fakcie telefonicznie bądź pocztą e-mail.
- Podmiot odpowiedzialny za spływ będzie publikował na swojej stronie internetowej
www.mazurypttk.pl informację o bieżącej dostępności miejsc.
- Dla maksymalnie 20 osób, które nie zostaną przyjęte na listę uczestników z powodu braku
miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestników,
przyjmowane będą kolejno osoby z listy rezerwowej.
- W przypadku rezygnacji ze spływu, uczestnik powinien jak najszybciej poinformować o tym
fakcie Mazury PTTK. Dając tym samym możliwość wykorzystania wolnych miejsc przez
osoby z listy rezerwowej.

