
PROGRAM 

XXII OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO 

„ Z HUSARIĄ PO CZERNICY” 

07.08.2020 r. (piątek) 

16.30 - 21.00       Przyjmowanie uczestników spływu w miejscowości 

Czarne – Dom młynarza /miejsce biwakowania/ 

18.00 -   21.00      Organizacja biwaku 

20.00  -  21.00      Uroczyste otwarcie XXII OSK  „Z Husarią po 

Czernicy” 

21.00  -  24.00      Ognisko integracyjne – Wieczór Komandorski  

08.08.2020 r. (sobota) 

10.00   - 15.00      I etap spływu - m. Knieja (leśniczówka) – m. 

Przyrzecze; rzeka Czernica – 12 km 

15.00  -  16.00      Obiad 

17.00  -  20.00      Zawody strzeleckie, konkursy, gry, zabawy. 

20.00  -  24.00      Ognisko  

09.08.2020 r. (niedziela) 

9.00  -  14.00        II etap spływu - m. Przyrzecze – m. Czarne (młyn),   

                           rz. Czernica - 13 km 

15.00  -  16.00      Obiad 

17.00  -  18.00      Rozliczenie uczestników spływu z pobranego sprzętu 

 

POMORSKI  WOJSKOWY  ODDZIAŁ  PTTK  w  WAŁCZU 
KOŁO  PTTK  „HUSARIA”  CZARNE 

 
 

XXII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY 
„Z  HUSARIĄ PO CZERNICY” 

 
 
 

 
 
 

 
REGULAMIN – PROGRAM  SPŁYWU 

07 – 09.08.2020 r.



 
Organizator:  Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu 
                          78 – 600  Wałcz, ul. Mazowiecka 2 
                         Tel.; 661799613 fax: 261472165 
 
Wykonawca: WK PTTK „ HUSARIA” przy Klubie  52 brem 
                          77-330 Czarne, ul. Strzelecka 35 
                          Tel.  882402030 
                          e-mail : wkhusaria@gmail.com 
 

Komandor spływu:   Władysław  Pisula – tel.: 502535611 
Zapisy : Kamil Siembab – tel.: 882402030 

 
Trasa: 
 rz. Czernica – m. Knieja (leśniczówka) – m. Przyrzecze – 12 km; 

     rz. Czernica – m. Przyrzecze – m. Czarne (młyn) – 13 km 
Baza spływu : m. Czarne  - „Dom Młynarza’’ ul. Młyńska 11, 77-330 Czarne 

 
Cele spływu :  
* zapoznanie turystów kajakarzy z walorami turystyczno – 
krajoznawczymi regionu w tym miasta Czarne i jego okolic. 
* popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki 
kajakowej, 
* integrowanie środowiska turystów kajakarzy. 
Zasady uczestnictwa: 
Zgłoszenie uczestnictwa w spływie, nastąpi poprzez wysłanie zgłoszenia na 
e-mail: wkhusaria@gmail.com , lub pisemnie, poprzez wypełnienie i 
przesłanie pocztą karty zgłoszenia podpisanej przez kierownika ekipy wraz z 
dołączoną kopią wpłaty wpisowego. Na adres Klub 52 brem  WK PTTK 
„Husaria” ul. Strzelecka 35, 77- 330 Czarne, tel. 261467600. Ostateczny 
termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25.07.2020 r. O uczestnictwie 
w spływie decyduje kolejność wpłat. 

 
Sprawy Finansowe: 
Wpisowe za udział w spływie wynosi – 120,00 zł  
Miejsce w kajaku – 40,00 zł za cały okres spływu.                                                   
Zniżki: 
Członkowie koła PTTK Husaria -  20zł. 
Pozostali członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską oraz 
instruktorzy kajakarstwa i młodzież do lat 16 - 10zł.  

 

Konto: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie. Oddział Wałcz 
                       Nr 64894400034200724320000010 

 
Świadczenia Organizatora: 
Przewóz uczestników na trasę spływu, codziennie gorący posiłek, znaczek, 
pamiątka ze spływu, wklejka TOK . Ubezpieczenie dla członków PTTK z 
aktualnie opłaconą składką członkowską. 
 
Postanowienia końcowe: 
1. XXII OSK jest imprezą otwartą o charakterze rekreacyjnym. 
2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie  
turystyki kajakowej. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania należytej staranności w celu ochrony 
życia i zdrowia własnego oraz innych osób. 
4. Osoby niepełnoletnie mogą  uczestniczyć  w spływie jedynie pod opieką  
rodziców lub upoważnionych przez nich pełnoletnich opiekunów. 
5. Picie alkoholu i używanie środków odurzających  w czasie spływu jest 
niedozwolone. 
6. Kierownictwo spływu nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników. 
7. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. 
8. Uczestnicy spływu powinni posiadać ubiór i wyposażenie stosowne do 
uprawiania turystyki kajakowej oraz apteczkę turystyczną. 
9.Kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki 
atmosferyczne może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy  
spływu bez prawa rekompensaty. 
10. Dokonanie opłaty za spływ oraz uczestnictwo w spływie jest jednoznaczne z 
przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania 
oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika spływu na 
potrzeby organizacji spływu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Uczestnik spływu 
wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem. Uczestnik ma prawo do 
zmiany danych, lub cofnięcia zgody na wykorzystanie danych oraz swojego 
wizerunku (notatka w uwagach). 
11. Kierownictwo spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa osoby, które nie 
podporządkują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom osób funkcyjnych. 
12. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznych 
kompetencjach kierownictwa spływu. 
13. Rezygnacja z udziału w spływie  po 25.07.2020 r. pozbawia rezygnującego  
prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego. 
 
Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Kajakowych 
Spływów Turystycznych PZK

mailto:wkhusaria@gmail.com
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Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na: 
 
1. udostępnianie i administrowanie przez Stowarzyszenie moich danych osobowych, przetwarzanych w celu przygotowania i realizacji 

przedsięwzięcia, którego będę uczestnikiem; dane osobowe będą mogły zostać wykorzystane lub udostępnione innym podmiotom, w 
tym firmom ubezpieczeniowym, ich agentom i przedstawicielom współpracującym ze Stowarzyszeniem, przewoźnikom autokarowym, 
hotelom i innym obiektom noclegowym, placówkom służby zdrowia; 

2. rejestrowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* przez Stowarzyszenie w celu jego umieszczania i publikowania na stronie 
internetowej i profilach internetowych na portalach społecznościowych oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych, powstałych w 
toku realizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Stowarzyszenie; 

3. udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć 
z moim wizerunkiem/wizerunkiem mojego dziecka* bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania; zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału filmowego (audio/video) tylko w sytuacjach wyżej 
określonych, wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością turystyczno- krajoznawczą prowadzoną przez Stowarzyszenie; 

4. otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie 
numer telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego. 

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie oraz 
cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku. 

 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami.  
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późniejszymi zmianami. 
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne wraz z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta zgłoszenia 

na  XX OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „Z  HUSARIĄ PO CZERNICY” 
 

Konto: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie, O/w Wałczu 
Nr 64 8944 0003 4200 7243 2000 0010 

 

Wpisowe w kwocie: ………………….. zł przekazaliśmy na wasze Z regulaminem spływu zapoznałem się i zobowiązuję się go przestrzegać.
 Stwierdzam, że stan zdrowia pozwala mi/grupie na branie udziału w spływie. 

 

 
konto: ……………………………………………….……      Kierownik grupy ………………..…………. 
 

 
w dniu: …………………………………………………..  Data i podpis: …………….………………... 

Internet: www.facebook.com/wkhusaria e-mail: whhusaria@outlook.com Tel.: 882402030 

 

Karta zgłoszenia 
XX Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Z Husarią po Czernicy" 

 

1. Jestem członkiem 
oddziału PTTK 
(Tak/Nie) 

2. Nr legitymacji 
3. E-mail 

 

 
Lp. 

 
Nazwisko i imię 

 
Adres zamieszkania 

 
Pesel 

 
Telefon 

 
Uwagi, życzenia 
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http://www.facebook.com/wkhusaria

