ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
www.parseta.org.pl
POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK w Wałczu
www.kajaki.pttk.pl
AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE
www.amt-mecklenburgische-kleinseenplatte.de

REGULAMIN
„XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSĘTA 2017.
Polsko - Niemieckie Spotkania Turystyczne” – 27-30.07.2017
1. Organizator:
ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W KARLINIE
POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK W WAŁCZU
Partner: AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE w MIROW
2. Komandor spływu: ZBYSZEK MANICZ
Ratownik: GWÓŹDŹ MARCIN
Piloci: GWÓŹDŻ WIESŁAW, SPRADA DARIUSZ
3. Cele spływu:
 czynny wypoczynek na wodzie
 integrowanie środowiska kajakarzy
 propagowanie dobrych praktyk ekologicznych pod hasłem „Sprzątamy Parsętę”
 zapoznawanie turystów-kajakarzy z walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu
 popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej
 promocja

regionu poprzez cykliczną organizację spływu (pozyskiwanie nowych zwolenników turystyki

aktywnej)
4. Trasa spływu:
27.07.2017 przyjmowanie uczestników na przystani kajakowej w Karlinie
28.07.2017 rz. Radew: Białogórzyno - Karlino
29.07.2017 rz. Radew, Parsęta: Karlino – Pustary
30.07.2017 rz. Parsęta: Pustary – Kołobrzeg
5. Zasady uczestnictwa:
Zgłoszenie uczestnictwa w spływie następuje wyłącznie:
drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie karty na stronie www.parseta.org.pl i pisemne potwierdzenie
zgłoszenia poprzez przesłanie podpisanej karty, co najmniej przez kierownika grupy faxem lub pocztą.
Podstawą wpisania uczestnika na listę jest kolejność zgłoszeń.
Na karcie należy dokonać wpisu:
Imię i Nazwisko uczestnika lub kierownika ekipy, tel. kontaktowy.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.
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UWAGA: ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa
z dniem 21.07.2017 nie podanie nr Pesel, równoznaczne jest z rezygnacją z ubezpieczenia NW.
Dane teleadresowe:
ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
ul. Szymanowskiego 17
78-230 KARLINO
tel. +48 94 311 72 47
kom. +48 600 442 274
e-mail: rs@parseta.org.pl; zmigdp@paresta.org.pl
6. Warunki uczestnictwa:
* potwierdzone zgłoszenie na karcie zgłoszeniowej
* umiejętność pływania
* w spływie „Parsęta 2017” mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły 18 lat (na dzień rozpoczęcia
spływu), osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie jedynie pod opieką opiekunów prawnych
* przestrzeganie regulaminu spływu oraz poleceń kierownictwa i organizatorów
7. Sprawy finansowe:
* osoba rezygnująca ze spływu na 7 dni przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego trwania, z
wyłączeniem zdarzeń losowych lub odwołania spływu przez organizatorów, pokrywa koszty
organizacyjne w kwocie 200 zł.
8. Sprzęt i ekwipunek:
 sprzęt biwakowo - turystyczny każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie;
 organizatorzy zapewniają każdemu z uczestników miejsce w kajaku oraz na polu namiotowym;
 każdy

z uczestników zobowiązany jest do dbania o sprzęt przekazany mu na czas trwania spływu; za

zagubiony sprzęt odpowiedzialność finansową ponosi uczestnik spływu odpowiedzialny za powierzony mu
sprzęt (w skład sprzętu przypadającego na uczestnika wchodzą: kajak, wiosło, kamizelka asekuracyjna)
 nie można porzucić sprzętu i zrezygnować z uczestnictwa w spływie;
w

razie rezygnacji z dalszego płynięcia w trakcie trwania spływu, należy na koszt własny dostarczyć

sprzęt z miejsca, w którym nastąpiła rezygnacja na miejsce wskazane przez organizatora, gdzie nastąpi
odebranie sprzętu od uczestnika spływu;
 wszystkie

uszkodzenia lub zagubienia sprzętu muszą być bezzwłocznie zgłaszane organizatorom, którzy

podejmują ostateczną decyzje związane z tą sprawą.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.
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9. Świadczenia organizatorów:
 ubezpieczenie NW wszystkich uczestników;
 3 posiłki obiadowe; po zakończeniu każdego z etapów posiłek wydawany będzie na przystani kajakowej w

Karlinie;
 materiały promocyjne;
 zawody, konkursy (przewidziano nagrody rzeczowe);
 przewóz uczestników na trasie spływu;
 możliwość weryfikacji Książeczek Turystyki Kajakowej

10. Uroczyste otwarcie spływu:
Uroczyste otwarcie nastąpi 28.07.2017 r. o godz. 9.00 na terenie przystani Kajakowej w Karlinie.
11. Przyjmowanie i weryfikacja uczestników:
W czwartek, 27 lipca od 16.00 do 20.00, 28 lipca od godz. 7.30 do 9.00 na przystani kajakowej w Karlinie.
Osoby, które nie zgłoszą swojej obecności do godz. 9.00 w dniu 28.07.2017 zostaną skreślone z listy
uczestników.
12. Uczestnicy spływu zobowiązani są do:
 przestrzegania

regulaminu imprezy oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i

poleceniom kierownictwa spływu;
 przestrzegania

przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, karty turysty, ochrony środowiska,

przepisów w zakresie p.-poż.;
 udzielanie pomocy potrzebującym na trasie spływu i biwaku;
 przestrzegania

przepisu o obowiązku płynięcia w zapiętym sprzęcie asekuracyjnym (kapok) w czasie

całego okresu przebywania na wodzie w kajaku;
 posiadania sprzętu ratunkowego na własny sprzęt pływający;
 biwakowania tylko w miejscach wyznaczonych przez kwatermistrzostwo spływu;
 układania kajaków na postojach w miejscach wskazanych;
 czyszczenia i mycia sprzętu po każdorazowym zakończeniu etapu;
 obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na wodzie;

13. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania zasad pływania kajakiem, a szczególnie:
A) Nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem;
B) Nie wyprzedzania pilota początkowego na trasie;
C) Podporządkowanie się poleceniom komandora spływu, pilota początkowego i pilota zamykającego

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
www.parseta.org.pl
POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK w Wałczu
www.kajaki.pttk.pl
AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE
www.amt-mecklenburgische-kleinseenplatte.de
spływ;
D) Podporządkowanie się poleceniom ratowników;
E) Nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki w czasie etapów;
F) Nie pozostawania za pilotem zamykającym spływ;
G) Przestrzegania bezpiecznych zasad pływania w kajaku (nie wolno płynąć siedząc na wierzchu kajaka);
H) Dbania o czystość sprzętu przekazanego na czas trwania spływu pod opiekę uczestnikom;
I) Zdania sprzętu pływającego (kajaków, kapoków i wioseł) w stanie nie uszkodzonym i czystym;
J) Kąpiel dozwolona tylko w miejscach strzeżonych oraz tam gdzie ratownicy przygotują i zabezpieczą
odpowiednio teren;
Nie przestrzeganie treści punktu 12 i 13 regulaminu, po trzykrotnym upomnieniu, powoduje wykluczenie
ze spływu i pokrycie kosztów organizacyjnych.
Nie przestrzeganie punktu 13 I) powoduje odpowiedzialność materialną.
14. Postanowienia końcowe:
„XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSĘTA 2017. Polsko - Niemieckie Spotkania Turystyczne”, który
odbędzie się w dniach 27-30.07.2017 jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu
Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie
Pomerania)”.
- organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne poniesione przez uczestników i
wyrządzone przez nich osobom trzecim
- każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność
- organizator zapewnia przewóz uczestników spływu do miejsc rozpoczęcia kolejnych etapów i powrót po
zakończonych etapach na miejsce biwakowania;
- organizatorzy informują, że na trasie spływu występują przeszkody i przenoszenia sprzętu;
- organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian na trasie spływu oraz w
programie i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
- wręczenie najważniejszych trofeów w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych odbędzie się podczas
uroczystego zakończenia spływu 30.07.2017 r ok. godz. 16.00 na terenie przystani kajakowej w Karlinie;
- od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej:
- osoby niepełnoletnie biorą udział w spływie jedynie pod opieką dorosłych opiekunów, biorących na siebie
całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo;
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- kierownictwo i organizatorzy spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują
się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom kierownictwa;
- picie alkoholu w czasie trwania spływu jest niedozwolone;
- kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników;
- kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki pogodowe może zmienić,
skrócić a nawet odwołać poszczególne etapy spływu;
- ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach kierownictwa i
organizatorów;
Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie: Regulaminu Kajakowych Spływów Turystycznych PZK

Szczegółowych informacji udzielają:
1) ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
 Remigiusz Spaleniak – Koordynator kom: 600 442 274

2) POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK W WAŁCZU
 Zbyszek Manicz

– Komandor Spływu kom: 601 337 954
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PROGRAM
„„XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSĘTA 2017.
Polsko - Niemieckie Spotkania Turystyczne””
Dzień 1 (czwartek) 27.07.2017
16.00 - 20.00 – przyjmowanie uczestników na terenie przystani kajakowej w Karlinie.
Przygotowanie obozowiska.
Dzień 2 (piątek) 28.07.2017
9.00 - 9.30 – otwarcie XII Polsko Niemieckiego Spływu Kajakowego
9.30 - – przejazd na start I etapu spływu
11.00 - 16.00 – I etap spływu: Białogórzyno – Karlino - 26km
16.30 - 17.00 – posiłek turystyczny
18.00 - 21.00 – wieczór na sportowo – rozgrywki w piłkę siatkową, konkursy, rywalizacja o puchar
ZMiGDP
19:00 - 23.00 – ognisko integracyjne/turystyczne – wieczór komandorski
Dzień 3 (sobota) 29.07.2017
9.30 - 16.00
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
19.30 - 23.00

– II etap spływu: Karlino - Pustary - 30km
– przejazd na Przystań kajakową w Karlinie
– posiłek turystyczny
– wieczór komandorski, ognisko integracyjne, grill, gry, zabawy.

Dzień 4 (niedziela) 30.07.2017
9.00 - 9.30
10.00 - 13.00
13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 15.30
16:00 - 16.30

– przejazd na start do III etapu spływu
– III etap spływu: Pustary - Kołobrzeg - 18km
– kajakowy wyścig australijski w Kołobrzegu między bulwarami
– powrót na Przystań kajakową w Karlinie
– posiłek turystyczny
– zakończenie spływu, rozdanie nagród.
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