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Regulamin spływu  

„Kajakiem po Warcie- Ląd sołectwo atrakcyjne turystycznie  

i kulturowe” 

 
I. Postanowienie ogólne 

1. Organizatorem spływu jest: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

,,Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 18, 62-400 Słupca, 

tel. (63) 24 100 73;  e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl, adres biura: ul. Plac Szkolny 

16a, 62-400 Słupca. 

2. Kierownikiem imprezy jest Pani Anita Kubicka tel. 509 507 444 i wraz z opieką 

ratowniczo- medyczną płynie na łodzi motorowej. Pozostałe łodzie motorowe, oznaczone 

jako ratunkowe, służą wszelką pomocą. Zabezpieczenie imprezy zgodne z Dz.U. 1997 nr 

57 poz. 358. 

3. Realizacja spływu nastąpi 10 września 2016 r. z miejscowości Ratyń do miejscowości Ląd 

– 10 km. 

4. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatnie kajaki wraz z wyposażeniem, 

ubezpieczenie, opiekę ratownika. 

5. Organizator zapewnia wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej  w Lądzie wraz  

z wykładem. 

6. Organizator zapewnia wycieczkę ze zwiedzaniem kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny  

i św. Mikołaja w Lądzie oraz klasztoru  wraz z przewodnikiem. 

7. Organizator zapewnia posiłek. 

8. Przetwarzanie danych osobowych: 
a) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 

922 z późn. zm.).  

b) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.  

c) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo 

ze spływem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem spływu, 

wydaniem kajaków i kapoków, oraz wydaniem gadżetów reklamowych. 

d) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania 

w/w pozycji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

9. Uczestnik oświadcza, że biorąc udział w w/w imprezie organizowanej przez 

Stowarzyszenia: "Unia Nadwarciańska" bierze pełną odpowiedzialność za swoje 

bezpieczeństwo i zachowanie na wodzie, oraz w trakcie trwania imprezy. Informuję 

również, że będzie się stosował do zaleceń organizatorów oraz regulaminu spływu 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970570358
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kajakowego. Po zapoznaniu się z regulaminem spływu, składając swój podpis na liście 

uczestników oświadcza, że bierze udział w imprezie dobrowolnie i jest świadom zagrożeń 

związanych z uprawianiem turystyki wodnej.  

10. W razie wypadku nie będę wnosił żadnych roszczeń do organizatorów imprezy. 

 

II. Cele spływu 

1. Przeciwdziałanie zanikowi tożsamości miejscowości i ich mieszkańców, promowanie 

sołectwa Ląd.  

2. Popularyzowanie historii i dziedzictwa kulturowego a także walorów turystycznych. 

3. Wzmocnienie poczucia tożsamości wsi i mieszkańców oraz rozpoznawalność Lądu na 

zewnątrz przy wykorzystaniu zasobów: klasztoru Lądzkiego, Ośrodka Edukacji 

Przyrodniczej w Lądzie, doliny Warty, mariny w Lądzie. 

III. Warunki uczestnictwa w spływie 

1. Uczestnikami spływu mogą być: 

a) Rodziny z dziećmi, mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania tj. gmin: Lądek 

[szczególnie sołectwa Ląd], Zagórów, Słupca, Strzałkowo, Powidz, Ostrowite oraz 

gminy miejskiej Słupca. 

2. Organizator zapewnia: 

a) kajaki wraz z wyposażeniem, 

b) ubezpieczenie, 

c) opiekę ratownika, 

d) posiłek, 

e) wycieczkę ze zwiedzaniem kościoła i klasztoru w Lądzie wraz z przewodnikiem, 

f) wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie wraz z wykładem. 

3. Uczestnik we własnym zakresie organizuje: 

a) transport do miejscowości Ratyń, 

b) transport powrotny do domu z Mariny w Lądzie. 

IV. Dane osobowe 

 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają 

Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji spływu, 

wydania gadżetów promocyjnych oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów 

Organizatorów. 

2. Uczestnicy spływu są zobowiązani do złożenia Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział 

w spływie: „Kajakiem po Warcie – Ląd sołectwo atrakcyjne turystycznie i kulturowo”. 

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. 
3. Uczestnikom spływu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo 
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poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania 

ich danych osobowych. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. 

zm.).  

5. Uczestnicy spływu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska jako relacja  

z konkursu, w materiałach promocyjnych, prasie branżowej, w mediach 

społecznościowych, na stronach internetowych organizatora. 

  

V. Harmonogram spływu 

1. Zgłoszenia do spływu „Kajakiem po Warcie – Ląd sołectwo atrakcyjne turystycznie           

i kulturowo” przyjmowane są od 29 sierpnia do 7 września 2016 r. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie telefonicznie przez Stowarzyszenie ,,Unia 

Nadwarciańska” ul. Plac Szkolny 16 a,  62-400 Słupca, tel. (63) 241 00 73                    

UWAGA!!! Decyduje kolejność zgłoszeń! 

3. Pierwszeństwo zgłoszeń mają mieszkańcy sołectwa Ląd i gminy Lądek. 

4. W konkursie łącznie może wziąć udział maksymalnie 100 uczestników.  

5. Spływ odbędzie się 10 września 2016 roku. Zbiórka o godzinie 9:00 w miejscowości 

Ratyń, po wpisaniu się na listę obecności i pobraniu gadżetów reklamowych, wypłynięcie 

do miejscowości Ląd. 

6. Podział uczestników na dwie grupy 50 osobowe, wycieczka ze zwiedzaniem kościoła  

i klasztoru wraz z przewodnikiem oraz wycieczka do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w 

Lądzie wraz z wykładem. 

7. Powrót do przystani Ląd Marina, posiłek – integracja, wymiana poglądów. 

8.  Powrót do domu we własnym zakresie. 

 

VI. Regulamin zachowania się na wodzie 

1. Osoby, które nie zapoznały się z regulaminem, nie wpisały się na listę uczestników, nie 

wykonują poleceń organizatorów nie są uczestnikami spływu i ich pobyt na wodzie jest 

traktowany jako turystyka indywidualna. Przestrzegamy przepisów żeglugowych na 

śródlądowych drogach wodnych. 

2. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność 

finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu. 

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany dbać o powierzony sprzęt turystyczny.  

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać i używać sprawne kamizelki asekuracyjne. 

5. Podczas płynięcia uczestnik ma obowiązek płynięcia w zapiętej kamizelce.  

6. Sprzęt pływający wodujemy i cumujemy w wyznaczonym przez organizatorów miejscu. 
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7. Na wodzie poruszamy się w grupie, a odłączanie się od grupy jest dopuszczalne tylko za 

zgodą organizatorów.  

8. Wszyscy dbają o bezpieczeństwo swoje i innych. 

9. W razie zagrożenia należy natychmiast wszcząć alarm wszystkimi możliwymi sposobami 

/krzyk , gwizdy, machanie rękoma , wiosłami itp./ 

10. W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej uczestnik jest 

zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.  

11. Na spływie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

Jeżeli organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik 

nie będzie dopuszczony do spływu. 

12. Nieletni uczestnicy na sprzęcie pływającym muszą się znajdować pod opieką osoby 

dorosłej – załącznik nr 1 do regulaminu. 

13. Nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania.  

14. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów                 

i ratowników. 

15. W razie zauważenia promu należy go omijać wzdłuż przeciwległego brzegu 

 i cumować zawsze za promem pod prąd ! 

 

 

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników biura Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska” pod numerem tel. (63) 24 100 73 oraz w biurze Stowarzyszenia przy 

ul. Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca. 

 

Zapraszamy do udziału w spływie!!! 
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