
Polski Zwiazek Kajakowy i Uczniowski Klub Sportowy Fan Sport 
ZAPRASZAJĄ NA IMPREZĘ SPORTOWĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

    JUBILEUSZOWY
XX  INTEGRACYJNY SPŁYW KAJAKOWY  

,,Kocham Kraków z wzajemnością”

Kraków, 10.06.2022 r.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Partnerzy
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PROGRAM IMPREZY

9.00 -09.45 Weryfikacja uczestników
10.00 Uroczyste otwarcie imprezy na terenie przystani wodnej KKW-29 w Krakowie
10.30 Przewóz uczestników na start do Tyńca
11:00 Instruktaż – zasady  bezpieczeństwa na rzece nizinnej 
          Wspólna rozgrzewka i przygotowanie do spływu Wisłą 
11:30-14.30  Spływ Wisłą na trasie Tyniec - Kraków (10 km ) z przeprawą na śluzie 
im. T. Kościuszki.
15.00 Wyścigi na dystansie 500 m ; T-2 K, T-2 M, T-2 mixt  
Wyścig kajaków dwuosobowych kobiet, mężczyzn i osad mieszanych. 
(Start znajduje się 500 m powyżej przystani wodnej KKW-29) na lewym brzegu rzeki, 
meta na przystani wodnej ).    
15.00-17.00 Wydawanie posiłków
15.00-17.00  Integracja - konkursy i zabawy sportowe
17:30 Uroczyste zakończenie, wręczenie medali, dyplomów i nagród

REGULAMIN
  XX  INTEGRACYJNY SPŁYW KAJAKOWY 

„Kocham Kraków z wzajemnością”

1.Warunki uczestnictwa
1.1 Zapisy na imprezę przyjmowane będą do dnia 31.05.2022 r.
1.2 Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
1.3 Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 
1.4 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie jedynie pod opieką 
pełnoletnich opiekunów.
1.5  Opiekun  musi  posiadać  umiejętności  kajakarskie.  Obowiązkowo  podpisuje
„deklarację opiekuna”.

2. Rezerwacja miejsc
2.1 Zapisu na imprezę można dokonać:
- w biurze organizacyjnym UKS Fan Sport
   ul. Księcia Józefa 24a ,  30-206  Kraków
- telefonicznie  w godzinach od 10-14 (012) 427 05 00 ,   
- drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres 
uksfansport@tlen.pl  

3. Koszty uczestnictwa
3.1 Koszty organizacji imprezy ponosi organizator. 

4. Świadczenia dla uczestników
4.1 Ubezpieczenie NW
4.2 Przewóz uczestników imprezy na start spływu.
4.3 Sprzęt wodny i asekuracyjny
4.4 Zabezpieczenie instruktorów kajakarstwa i WOPR.
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5. Obowiązki uczestników
5.1 Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
5.2 Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, karty turysty i zasad bezpieczeństwa 
      na wodzie.
5.3 Niesienie pomocy innym uczestnikom spływu. 
5.4 Bezwarunkowe płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych.
5.5 Posiadanie stroju adekwatnego do warunków atmosferycznych i specyfiki 
      turystyki kajakowej. 

6. Postanowienia końcowe 
6.1 Regulamin imprezy obowiązuje wszystkich uczestników.
6.2 W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych stwarzających 
      niebezpieczeństwo dla uczestników, kierownictwo imprezy zastrzega sobie 
      prawo do odwołania spływu.
6.3  Każdemu  niepełnosprawnemu  uczestnikowi  spływu  zapewniamy  pomoc  przy
wodowaniu sprzętu, wsiadaniu i wysiadaniu z kajaka i asekurację na rzece. 
6.4  Dopuszczamy  możliwość  asekuracji  osób  niepełnosprawnych  oraz
niepełnoletnich uczestników  spływu  przez  osoby  posiadające  umiejętności
kajakowania.
6.5  Dodatkowych  informacje  można  uzyskać  w  Biurze  organizacyjnym UKS Fan
Sport w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
ul. Księcia Józefa 24a, 30-206 Kraków, tel./fax (012) 427 05 00,  
e-mail uksfansport@tlen.pl.
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