
 

 

   

 

REGULAMIN   

  SPŁYWU KAJAKOWEGO  

 
W spływie kajakowym organizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kępie Polskiej,  

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie oraz Klub Biegacza Sokół Bodzanów 

mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, podziwiać piękno 

przyrody oraz walory turystyczne doliny rzeki Wisły. 

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem, oraz jego przestrzeganie, 

potwierdzone własnoręcznym podpisem na liście obecności        w dniu spływu. 

 

I. Organizator: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej 

 

II. Współorganizator: 

1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie 

2. Klub Biegacza Sokół w Bodzanowie  

 

III. Patronat honorowy spływu: 

1. Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek 

2. Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski 

IV. Komandor  spływu:  Bogusław Siudalski 

V. Dystans  na długości 56,5 km  Modlin - Kępa Polska podzielony na  dwa  etapy: 

Etap I  -  dla mniej zaawansowanych uczestników 

Etap I +  II – dla zaawansowanych uczestników 

I etap 28,3 km  - Modlin -Czerwińsk  

Punkt Kontrolny w Czerwińsku. Koniec I etapu. Przerwa 30 min. 

Dla kończących spływ po I etapie możliwość spływu statkiem  lub autokarem do Kępy Polskiej. 

 

II etap 28,2 km-  Czerwińsk-Kępa Polska  

Koniec trasy spływu, integracja przy ognisku oraz posiłek regeneracyjny.  

Spotkanie z organizatorami – wręczenie pamiątek spływu oraz dyplomów. 

 

 

Zbiórka uczestników:  

godzina 7.00, na prawym brzegu Narwi w Modlinie   przy moście kolejowo -  drogowym obok 

wypożyczalni kajaków. Dojazd indywidualnie  lub z miejscowości Kępa Polska autokarem 

organizatora, wyjazd z Kępy Polskiej godzina  05.30.  

Zbiórka godzina 5.00 Kępa Polska parking obok Kościoła. Wyjazd do Modlina. 

 



 

 

   

VI. Odprawa i szkolenie instruktarzowe uczestników spływu 7.00 – 8.00  

 

VII. Start:  14.07.2018  godzina 8.00  Modlin  

VIII. Zakończenie  17.00 – 18.00  Kępa Polska 

IX. Nagrody: każdy uczestnik spływu otrzymuje: 

• koszulkę promocyjną 

• pamiątkowy medal/odznakę spływu w 100 –lecie Niepodległości 

• dyplom uczestnictwa 

• posiłek regeneracyjny 

 

X.  Zabezpieczenie spływu. 

 

Pod względem bezpieczeństwa spływ zostanie zabezpieczony na Wiśle na całej długości trasy 

spływu przez  OSP Kępa Polska oraz ratowników WOPR. 

Warunki udziału w spływie kajakowym: 

• Każdy uczestnik zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa na spływie kajakowym 

/załącznik nr 1 do regulaminu/ 

• Każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia /załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do 

regulaminu / 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.06.2018 r. na podstawie internetowego formularza 

zgłoszeń:  Internetowy formularz zgłoszeniowy 

 

W dniu spływu każdy z uczestników zobowiązany jest podpisać formularz zgłoszeniowy w 

wersji papierowej udostępniony przez organizatora. 

• Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność. 

• Uczestnikiem spływu może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 

• Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie, bez 

względu na umiejętność pływania.  

• Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku 

związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej 

trasy. 

• Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony 

przyrody.  

• Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej. 

• Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego sprzętu 

pływającego. Uczestnik spływu odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego 

odpowiedzialność finansową. W razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu 

nowego sprzętu.  

• W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.  

• Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ, oraz 

pozostawania za zamykającym spływ.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd77q-BG0dKenl0dL7cJdUA2aMBJ148HZ-sWhtM8s85VZMRw/viewform?usp=pp_url&entry.1241948579=TAK&entry.1588606519=I++i++II++ETAP&entry.467476082=TAK&entry.137600139=TAK


 

 

   

• Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli. 

• Uczestnicy spływu powinni być ubrani odpowiednio do warunków atmosferycznych. Zaleca 

się również zabranie ze sobą napojów chłodzących oraz wysokokalorycznej żywności, 
nakrycia głowy oraz krem z filtrami ochronnymi zabezpieczający przed oparzeniami 

słonecznymi. Wskazane jest także zabranie zapasowego ubrania, zabezpieczonego przed 

zamoczeniem. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed 

słońcem i wiatrem. 

• Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem i zatonięciem. 

• Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.  

• Po zakończeniu spływu, uczestnicy zobowiązani są do oczyszczenia kajaków oraz 

pozostawienia kamizelek ratunkowych i wioseł a także wyciągnięcia kajaka na brzeg. 

• Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do regulaminu i 

zasad bezpieczeństwa. 

• Organizator spływu, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, ma prawo dokonania 

koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w 

przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.  

• Każdy uczestnik spływu zostaje objęty przez organizatora ubezpieczeniem NNW. 

• Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być powodem, do wykluczenia 

uczestnika ze spływu. 

• Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w spływie decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

Wszyscy uczestnicy, biorący udział w spływie wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

organizatorów. 

 

 

 

                                                  Życzymy udanego spływu. 

 

                                                                    O R G A N I Z A T O R Z Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


