
 
R E G U L A M I N 

 

L Międzynarodowego Kajakowego Rodzinnego Spływu Przyjaźni  

rz. Poprad 

na trasie partnerskich Miast Stara Lubovnia - Nowy Sącz 

w dniach 2–7.07.2019 r. 
 

w ramach Projektu Polskiego Związku Kajakowego pt.: „Aktywnym być, to dłużej żyć - od 

Kajtka do Kajetana. 

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

1. Cel Spływu: 

- Kontynuowanie współpracy zaprzyjaźnionych partnerskich miast Starej Lubovni 

i Nowego Sącza. 

- Popularyzacja rekreacji kajakowej wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

- Spędzenie wolnego czasu w rodzinnej atmosferze na rzece Poprad. 

- Integracja środowiska kajakowego obu współpracujących miast. 

 

2.  Bezpośredni organizator: 

- Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start” w Nowym Sączu,  

przy współpracy: 

- Centrum Wolnego Czasu Dzieci i Młodzieży w Starej Lubovni 

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu 

 

3. Sponsorzy publiczni: 

- Urząd Miasta Nowego Sącza 

- Urząd Miasta Starej Lubovni 

 

4. Warunki uczestnictwa : 

- w spływie mogą  brać  udział  zaawansowani  turyści kajakowi, posiadający  

umiejętności pływania na rzekach górskich, 

- dzieci i młodzież pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy biorą za nich 

odpowiedzialność, z podpisaną zgodą obojga rodziców, 

- uczestnicy zobowiązani są posiadać ważne dokumenty osobiste uprawniające do 

poruszania się w pasie granicznym, 

- organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z płynięcia osób o niskiej  

umiejętności poruszania  się kajakiem. 

 

  



5. Zgłoszenia i wpisowe: 

Zgłoszenia   należy dokonać  na  karcie  zgłoszeń  na adres : Z.S.O.N. „START” 

33-300  Nowy  Sącz, ul.  Grybowska 4, skr. poczt. 74 w  nieprzekraczalnym  terminie do  

dnia 14.06.2019 r.  wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego. Ilość miejsc ograniczona, 

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie dotyczy uczestników z własnym sprzętem 

pływającym. 

Wpisowe  na Spływ  wynosi  od  osoby  150,00 zł, które należy wpłacić  na konto  

Organizatora:    

PKO BP O/Nowy Sącz nr:   21 10203453 0000 8302 00593111. Wpłata jest na cele 

statutowe Organizatora. Wpisowe wpłacają uczestnicy zgłoszeni do organizatora z Polski.  

 

6. Sprzęt i ekwipunek: 

- Organizator zabezpiecza sprzęt pływający dla 50 uczestników w kolejności zgłoszeń. 

Kaucja wynosi za: kajak - 50,00 zł, wiosła - 20,00 zł, kapok - 30,00 zł. Uczestnicy 

z własnym sprzętem pływającym powinni zawiadomić organizatora o sposobie jego  

transportu, 

- każdy  zabezpiecza sobie we własnym akresie sprzęt biwakowy oraz posiłki na czas 

trwania spływu. Organizator zapewnia jedynie śniadania i kolacje w Cirćiu, Lipniku 

i w Piwnicznej oraz kiełbasę na ognisko w Piwnicznej, 

- do udziału w spływie dopuszcza się wszystkie typy kajaków i kanadyjek w stanie 

gwarantującym bezpieczne płynięcie, sprzęt  niesprawny  nie będzie dopuszczony do 

spływu, 

-     każdy uczestnik powinien mieć na sobie obowiązkowo kamizelkę ratunkową, 

- każda osada powinna posiadać apteczkę oraz reperaturkę do naprawy sprzętu na trasie 

spływu. 

 

7. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 

- transport osobowy z Nowego Sącza do Starej Lubovni, 

- transport bagażowy na poszczególnych etapach (bagaże należy umieścić w trwałych 

opakowaniach i podpisać je), 

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

- pamiątkę spływu, 

-    śniadania i kolacje, od kolacji w miejscowości Cirć. 

8. Prawa i obowiązki uczestnika : 

- każdy uczestnik  spływu  bierze  w nim udział na własną odpowiedzialność, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe i spowodowane zarówno 

przez uczestników spływu, jak i osoby trzecie. 

Do obowiązków uczestnika spływu należy: 

- przestrzeganie postanowień regulaminu, 

- podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa spływu podczas płynięcia, jak 

również w miejscu biwakowania, 

- udzielenie pierwszej pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub pomocy 

potrzebują, 

- bezwzględny zakaz spożywania alkoholi oraz środków odurzających. 

 

UWAGA: w związku z tym, że  spływ  przebiega  rzeką   graniczną    Poprad,  

zobowiązuje się uczestników do przestrzegania przepisów granicznych  

oraz zaleceń Organizatora. 

  



9. Dyskwalifikacja osad: 

- dyskwalifikacja może nastąpić na skutek nieprzestrzegania regulaminu, 

- podlegają jej też uczestnicy kończący etap po jego zamknięciu, 

- w ww. przypadkach, uczestnicy tracą prawo do wszystkich świadczeń. 

- po przekroczeniu  czasu regulaminowego przepływu na poszczególnych etapach 

uczestnik płynie na własną odpowiedzialność!!! 

- po stwierdzeniu spożywania  alkoholu przed wypłynięciem na dany etap lub w trakcie 

jego pokonywania. 

 

10. Postanowienia końcowe: 

- Na  poszczególnych  etapach  będą  miejsca  na biwak i  złożenie sprzętu, na teren ten 

osoby niezainteresowane wstęp mają  wzbroniony, 

- interpretacja regulaminu i decyzje w sprawach nim nie objętych przysługują 

wyłącznie kierownictwu spływu, 

- Organizator  zastrzega sobie prawo przerwania lub odwołania spływu z  przyczyn  od  

niego  niezależnych, 

- w imieniu Organizatora spływu działa Sztab Organizacyjny L Międzynarodowego 

Kajakowego Rodzinnego Spływu Przyjaźni „POPRAD 2019” powołany przez 

Z.S.O.N. „Start”, Nowy Sącz, 

- Komandorem  spływu jest Stanisław Ślęzak - Prezes Z.S.O.N. „Start” w Nowym 

Sączu,  

- wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: tel. kom. 691-838-324  

e-mail: slezak_s@op.pl oraz  start_ns@op.pl 

 

U W A G A !   W roku  bieżącym  zbiórka uczestników  na Hali Sportowej  MOSiR  

przy ul. Nadbrzeżnej 36 w Nowym Sączu. 

 

Spływ jest ujęty w „Informatorze kajakarza 2019”, wydawanym corocznie przez Komisję 

Kajakarstwa dla wszystkich PZKaj. 

 

Spływ organizowany jest od lat 49 jako kontynuacja Spływu „Przyjaźni”. Ma on formę 

otwartą i jest imprezą rekreacyjną, o charakterze sportowym, w której mogą wziąć udział 

doświadczeni kajakarze z umiejętnością pływania kajakiem po rzekach górskich.  

 

Spływ jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Urzędu Miasta 

Stara Lubovnia, a także Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

11.Program  Spływu : 

 

2.07.2019 r. 
godz. 12.00 – zbiórka uczestników Spływu na Hali Sportowej przy ul. Nadbrzeżnej 36 

                         w Nowym Sączu - weryfikacja uczestników Spływu 

godz. 13.30  – wyjazd do Starej Lubovni, autobus oraz samochód ciężarowy \\ 

                       podstawia MOSIR Nowy Sącz. 

                    – rozbicie biwaku, wieczór integracyjny, rozdanie koszulek spływowych 

 

3.07.2019 r. 
godz. 9.00 – 17.00 – dzień krajoznawczy: 

– wycieczka w okolice Starej Lubovni, 

– zwiedzanie zamku oraz skansenu. 

mailto:slezak_s@op.pl


 

4.07.2019 r. 

godz. 9.00 – uroczyste rozpoczęcie Spływu na Stadionie Sportowym w Starej Lubovni 

godz. 10.00 – I etap Stara Lubovnia – Cirć, 25 km, na trasie wyścig kajakowy ok. 8 km 

                        z Plawca do Cirćia 

godz. 16.00 – zamknięcie etapu 

godz. 18.00 – międzynarodowy mecz piłki nożnej Słowacja – Polska,  

                    – Gry sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży uczestniczących  

                       w spływie oraz dzieci z miejscowości Cirć 

                    – wspólna kolacja uczestników, finansują organizatorzy ze Starej Lubovni 

 

5.07.2019 r. 
godz.  9.00 – start uczestników do II etapu  

godz. 10.00 – II etap Cirć –  Mały Lipnik, 18 km 

godz. 12.00-13.30 – postój w Muszynie  

godz. 17.00 – zamknięcie II etapu 

godz. 19.00 – NEPTUNALIA 2019 – wspólna zabawa przy ognisku 

 

6.07.2019 r. 

godz.  9.00 – start do III etapu Mały Lipnik – Piwniczna 19 km 

godz. 14.00 – zamknięcie etapu 

godz. 19.00 – ognisko integracyjne z kiełbaską 

 

7.07.2019 r. 

godz.  9.00 – IV etap Piwniczna – Barcice, meta za  mostem 200 m. O ile stan rz. Poprad 

pozwoli to swobodne spłynięcie do Nowego Sącza. 

godz. 13.00 – zamknięcie spływu 

 

                                                               Do zobaczenia na Popradzie! 

                                                                       Sztab Organizacyjny 


