
Zespołu Placówek Kultury i Nadleśnictwo Żmigród 

zapraszają na „Spływ Kajakowy Barycz 2017” 

REGULAMIN SPŁYWU 
 

 Organizator: 
 Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie ul. Wrocławska 12  55-140 Żmigród tel. 71 

385 31 34 info@zpk-zmigrod.eu  

 Nadleśnictwo Żmigród, ul. Parkowa 4A, 55-140 Żmigród, tel. 71 385-30-52 

 

      2. Cel imprezy: 
• Popularyzacja szlaku kajakowego rzeki Baryczy 

• Upowszechnianie turystyki kajakowej 

• Integracja środowiska turystów kajakowych 

 

      3. Kierownictwo spływu: 
• Komandor: Grzegorz Paryna 

• Sekretariat: Magdalena Ratajczak 

• Ratownik, pilot początkowy: Gracjan Lewizorowicz, Grzegorz Lewizorowicz 

• Ratownik, pilot końcowy: Grzegorz Uram, Grzegorz Paryna 

• Służba medyczna: Grzegorz Uram, Gracjan Lewizorowicz 

 

     4. Termin i trasa: 
• 14 maja (niedziela) i 28 maja (niedziela) 2017 – sobota, Sułów – Żmigród, 20 km. 

UWAGA! Proszę dokładnie zapoznać się punktem 12 Regulaminu! 

 start: Sułów – kempingi, prawy brzeg rzeki, za tamą 

 meta: Żmigród, Zespół Pałacowo–Parkowy (baszta) 

 

5. Program szczegółowy spływu: 

a. 14 i 28 maja 2017 - niedziela 
b. 9:45 - 10:00 – przyjmowanie zapisów – parking przy ZPK od ul. Rybackiej 

(przed budynkiem biblioteki) 

c. 10:15 – przejazd do Sułowa (zapewniamy transport w ramach wpisowego)  

d. 10:45 – odprawa techniczna, wydawanie kajaków osobom zapisanym, 

przygotowanie kajaków do wodowania i otwarcie spływu 

e. 11:00 – start 

f. 16:30 – 17.00 – dopłynięcie do mety i zamknięcie spływu, 

g. 17:00 – 17:30 – wspólny posiłek i wręczenie certyfikatów ukończenia 

spływu 

 

6. Warunki uczestnictwa: 
a. Impreza ma charakter otwarty – decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna 

liczba uczestników – 24 osób (12 kajaków, w tym rezerwacja dla obsługi 4 – 

ratownicy wodni, ratownicy medyczni, komandor, obsługa). W spływie mogą wziąć 

udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które zgłoszą swój udział na Karcie 

Uczestnictwa (do pobrania na stronie ZPK Żmigród lub przed startem w dniu spływu. 

Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na 

Oświadczeniu (druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawianiu 

pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która 

bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego. 

 

Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych. 

 

 



7. Informacji udzielają: 
a. Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 

     tel. (071) 3853134,  Komandor Spływu - Grzegorz Paryna, tel. 602-653-539 

 

8. Zgłoszenia do imprezy: 
a. przyjmowane wyłącznie na Karcie Uczestnictwa dostarczonej do dnia 11 

maja 2017 r. do godziny 12.00 (I spływ) i 25 maja 2016 r. (II spływ) na adres 

organizatora  

b. w Sekretariacie spływu, czynnym w dniu rozpoczęcia imprezy na miejscu 

startu 

 

9. Wpisowe: 
Udział w spływie wynosi 30 zł od osoby na pokrycie kosztów transportu, posiłków i 

zabezpieczenie obsługi spływu. 

 

- za wypożyczone w ZPK kajaki nie są pobierane opłaty 

- za udział w spływie na własnym kajaku – opłata wynosi 30 zł., którą należy dokonać 

gotówką przy zgłoszeniu  i wypełnieniu Karty Uczestnictwa).  

 

10. Świadczenia organizatora: 
a. miejsce w turystycznym kajaku dwuosobowym z wiosłem i kamizelką 

asekuracyjną 

b. opieka pilota-przewodnika, ratownika WOPR, pomoc techniczna 

c. pierwsza pomoc medyczna  

 

11. Obowiązki uczestników: 
a. podporządkowanie się Regulaminowi i uzasadnionym poleceniom 

Kierownictwa spływu 

b. podanie swoich danych: imię i nazwisko, adres, PESEL (dowód osobisty lub 

legitymacja szkolna do wglądu) 

c. udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby 

d. niezanieczyszczanie trasy spływu 

e. nieużywanie napojów alkoholowych 

f.              skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie 

g. przygotowanie wyżywienia we własnym zakresie 

 

12. Warianty nieprzewidzianych trudności – termin rezerwowy 

a. w przypadku braku dostatecznej ilości wody w korycie Baryczy w dniu 

11 maja 2017 (dla I terminu) lub w dniu 25 maja 2017 (dla II terminu) spływ 

może zostać odwołany 
b. o ewentualne odwołanie spływu uczestnicy zobowiązani są zapytać 

telefonicznie organizatora tel. 71 385 31 34 lub Komandora spływu w dniu 11 maja 

2017 r. i 25 maja 2017 r. tel. 602 653 539 

 

13. Postanowienia końcowe: 

a. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie 
b. w zależności od nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie 

prawo do dokonania zmian w programie spływu 

c. Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody itp.) – 

przysługuje zwrot wpisowego. 

d. osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia 

międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu  

e. uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w 

trakcie trwania imprezy 

f.             prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu  


