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I Cel 
- popularyzacja turystyki kajakowej, 

- popularyzacja dorzecza rzeki Słupi wśród uczestników spływu ,  

-zapoznanie uczestników spływu z zabytkami Ziemi Słupskiej, przyrodą i 

ludnością regionu.  

II Organizator 

Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe oraz Klub Turystyki Kajakowej „Nurt” 

Ustka przy współudziale i dofinansowaniu: 

- Lokalnej Organizacji Turystycznej Ustka i Ziemia Słupska 

- Miasto Gmina Ustka 

III Termin i trasa spływu 
Spływ odbędzie się w dniach 10 – 12 września 2021 r. na trasie Słupsk – Ustka 

(łączna długość– 36.). Trasa spływu składa się z 2 etapów i przebiegać będzie 

szlakiem wodnym rzeki Słupia: I etap /sobota/ - 18km. – Słupsk – Bydlino,  II 

etap /niedziela/ - 18 km. – Bydlino- Ustka  

IV Noclegi 

W domkach 2,3,4,5 osobowych Ośrodek Wczasowy 

Uroczysko. http://uroczysko-ustka.pl/ ul. Uroczysko 3 76-270 Ustka 

V Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można dokonywać przez stronę internetową oraz przez e-mail do 

30.08.2021r : 

- www.urodzinowka.pl  

- Damian Nowak 664-349-001 nurtustka@gmail.com 

Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na spływ, wpłat 

należy dokonać na konto : BS Ustka 

 79 9315 0004 0000 6653 2000 0010 

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka 

Ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka 

Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń! 

VI Warunki uczestnictwa. 

Uczestnikiem mogą być osoby od 16 roku życia, z tym, że osoby niepełnoletnie 

muszą być pod stałą opieką osoby pełnoletniej podczas całego spływu. 

Uczestnikiem staje się osoba, która zgłosi swój udział( poprzez przesłanie karty 

zgłoszeniowej załącznik nr.1), otrzyma potwierdzenie uczestnictwa oraz opłaci 

wpisowe. 

VII Sprzęt 

- Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne 

tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są zobowiązani 

posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej 

liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa 

VIII Wpisowe  

Wpisowe na spływ wynosi 230zł  od osoby  z własnym sprzętem pływającym. 

Uczestnicy, którzy chcą korzystać ze sprzętu organizatorów dodatkowo 50zł 

osoba. 

W cenie spływu zapewniamy: 

-Przewóz osób i sprzętu na odcinki spływu 

http://uroczysko-ustka.pl/
http://www.urodzinowka.pl/
mailto:nurtustka@gmail.com


-Noclegi 

-Ubezpieczenie NW, 

- Ciepły posiłek w sobotę, oraz ciepły posiłek w niedzielę 

- Nagrody dla najlepszych klubów/zespołów 

- Pamiątkę spływową 

 

IX Obowiązki uczestnika  
1. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do: 

- podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania 

się i przestrzegania Regulaminu Spływu, 

- posiadania wyposażenia osobistego odpowiednie na imprezę kajakową: 

śpiwór, worki foliowe/kajakowe itp.,  

-przestrzeganie Karty Turysty,  

- udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują, 

- pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na 

rzecz organizatora lub osób trzecich, 

- dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapach 

zgodnie z poleceniami Kierownictwa Spływu, 

- zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym 

bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za 

pilotem końcowym, 

- przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i 

przepisów przeciwpożarowych, 

- przestrzegania ciszy nocnej od godz. 00.00 do godz. 6.00 rano, 

- w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w Polsce zobowiązuje się  

do przestrzegania wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z 

rozporządzeń Rady Ministrów. 

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby 

niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub 

upoważnione do opieki osoby dorosłe. 

2. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty 

materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania spływu. 

3. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, 

które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom 

Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat. 

4. Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo 

uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy 

spływu, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników. 

5. Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą 

wykorzystane do żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy. 

8. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego 

Regulaminu i zmiany programu spływu , w zależności od zaistniałej sytuacji. 

 

 



 

 

 

 

Ramowy plan Spływu 

Piątek 10.09.2021r 

- od godz. 16- przyjazd i zakwaterowanie uczestników 

 

Sobota  11.09.2021r 

- 9 00 – Oficjalne rozpoczęcie spływu. Miejsce boisko do siatkówki 

- 9 30  - Wyjazd uczestników na start I etapu spływu 

- 10 00 – Rozgrzewka  

- 10 15 – Zejście na wodę na I etap spływu.  

- 14 30- Zakończenie I etapu w miejscowości Bydlino. 

- 15 00 – Obiad na ośrodku wczasowym 

- 16 00 – Gry i zabawy integracyjne / zbiórka na boisku do siatkówki/ 

- 20 00 – Ognisko przy muzyce szantowej /zapewniamy poczęstunek/ 

 

Niedziela 12.09.2021 r. 

- 09 30 – Wyjazd uczestników na II etap spływu. 

- 10 00 – Zejście na wodę na II etap spływu. 

- 13 00 – Zakończenie II etapu spływu. Ciepły posiłek 

- 14 00 - Oficjalne zakończenie spływu 

- 16 00 – Wyjazd uczestników do miejsc zamieszkania 

 

 

W zależności od warunków atmosferycznych lub innych przyczyn 

niezależnych od organizatorów godziny poszczególnych 

przedwsięzięć mogą ulec zmianie!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


