Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji "Dunajec”
LV Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Popradzie
29 maj 2021r. – 2 czerwiec 2021r.
organizowany w projekcie Polskiego Związku Kajakowego
„Aktywnym być, to dłużej żyć”- cykl od Kajtka do Kajetana

Partnerzy
Impreza dofinasowana ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.

P R 0 G R A M LV MSK n P
29 maj 2021 r. (sobota) Piwniczna Zdrój
godz. 14:00 - 19.30 - przyjmowanie i weryfikacja uczestników na biwaku
godz. 14:00 - 19.30 – wycieczki po okolicy dla chętnych uczestników.
godz. 20:00 uroczyste otwarcie LV MSK n P na biwaku Piwniczna Zdrój,
30 maj 2021 r. (niedziela) SPŁYW odcinek Leluchów – Żegiestów
godz. 08:00 – 10:00 - dalsza weryfikacja uczestników spływu
godz. 09:00 - wyjazd Kolumny kierowców ze sprzętem do Leluchowa
godz. 11:30 - wyjazd uczestników na start do Leluchowa
godz. 13:00 - start do etapu Leluchów – Żegiestów
godz. 16:00 – 16:30 meta w Żegiestowie (posiłek regeneracyjny)
godz. 17:00 - zamknięcie mety - powrót uczestników do Piwnicznej- Zdroju
31 maj 2021 r. (poniedziałek) SPŁYW odcinek Żegiestów - Piwniczna Zdrój

godz. 10:30 - wyjazd uczestników do Żegiestowa
godz. 12:00 - start do etapu Żegiestów - Piwniczna Zdrój
godz. 15:30 - 16:00 meta etapu w Piwnicznej Zdroju (posiłek regeneracyjny)
godz. 20:30 - wspólne ognisko integracyjne
1 czerwiec 2021 r. (wtorek) – Piwniczna Zdrój
- Indywidualne wycieczki lub czas wolny do godz. 16-stej.
Istnieje możliwość wycieczki zorganizowanej przy grupie co najmniej 10 osób, transport za
dodatkową opłatą.

- godz. 16:00 Otwarcie bloku gier i zabaw, w tym specjalnie dla dzieci !!!
godz. 16.00-17:00 Przyjmowanie zgłoszeń do poszczególnych konkurencji
godz. 16.00-17:00 Wydawanie posiłku rekreacyjnego
godz. 16:30-19:00 Zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych w konkurencjach:
1.
2.
3.
4.

Wyścig z piłką – kategorie wiekowe 7-13, 14-16 lat
Wyścig z wiosłem- kategorie wiekowe 7-13, 14-16 lat
Rodzinny bieg w workach
Konkurs plastyczny w kategorii dzieci 7-13, 14-16 lat, od 17 roku życia kategoria dorosłych temat prac: „Rekreacja nad Popradem”
5. Testowanie różnych rodzajów kajaków pod opieką instruktorów
godz. 20:00 - uroczyste zakończenie Spływu na biwaku w Piwnicznej Zdroju, wręczenie pucharów,
nagród, wspólne ognisko.

2 czerwiec 2021 r. (środa) SPŁYW odcinek Piwniczna Zdrój - Stary Sącz
godz. 9:30 - przewóz samochodów do Starego Sącza
godz. 10:30 - powrót kierowców na start
godz. 11:30 - start do etapu Piwniczna Zdrój – Stary Sącz
godz. 13:30 – 14:00 meta w Starym Sączu
godz. 14:30 - zamknięcie mety - koniec spływu

R E G U L A M I N LV MSK n P
Trasa spływu:
Spływ odbywa się na rzece Poprad na trasie Leluchów–Stary Sącz (łącznie 63 km) Trasa spływu
podzielona jest na trzy etapy przez trzy dni. Jeden dzień natomiast wypełnia blok imprez sportowo
rekreacyjnych organizowanych na terenie biwaku oraz wycieczka krajoznawcza po okolicy.
Zapewniamy aktywny wypoczynek w niepowtarzalnej scenerii Doliny Popradu połączony
przyjemnością spotkania oraz wymiany doświadczeń z kajakarzami z Polski i zagranicy.
Stały biwak w Piwnicznej -Zdroju ul. Targowa 1 (koło mostu)

Sprzęt i wyżywienie:
Uczestnicy biorą udział na własnym sprzęcie pływającym i z własnym wyposażeniem biwakowym.
Posiłki przygotowują we własnym zakresie.
Uprawnienia i obowiązki:
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują: miejsce na polu biwakowym, możliwość korzystania:
z energii elektrycznej, natrysków z ciepłą wodą, sanitariatów i środków czystości, przewóz
uczestników na każdy etap spływu i powrót na biwak, posiłki regeneracyjne, ubezpieczenie, opiekę
medyczną, opiekę instruktorów oraz opiekę WOPR na najbardziej niebezpiecznych odcinkach rzeki,
koszulki, pamiątki spływowe, wklejki do odznaki OTK, nagrody rzeczowe dla zwycięzców
w konkurencjach rekreacyjnych. Dla najliczniejszej drużyny biorącej udział w s pływie
zostanie
przyznany "Kryształowy puchar przechodni Popradu"
Uczestników obowiązuje:
posiadanie dowodów tożsamości, posiadanie sprzętu ratunkowego lub asekuracyjnego, udzielanie
pomocy w razie nieszczęśliwych wypadków, podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa
Spływu, kulturalne i godne turysty – zachowanie się na wodzie i biwaku. W spływie mogą
uczestniczyć osoby umiejące pływać, posiadające podstawowe doświadczenie w turystyce kajakowej,
których stan zdrowia pozwala na udział w spływie. W trakcie trwania spływu zabrania się picia
alkoholu oraz używania środków odurzających. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku
i czystości w trakcie trwania spływu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art.
35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 656), prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiekt pływającego,
niebędącego pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Za ewentualne szkody i straty
Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności. Młodociani poniżej 18 lat biorą udział wspływie
tylko pod warunkiem płynięcia z pełnoletnim uczestnikiem i pod jego opieką oraz z podpisaną
pisemną zgodą opiekunów prawnych. Dla wszystkich, a szczególnie młodocianych zalecane płynięcie
w kaskach i bezwzględnie w kamizelkach ratunkowych(asekuracyjnych).
W przypadku wykroczeń – Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczyć z imprezy poszczególnych
uczestników lub cały zespół.
Wszystkie zmiany w stosunku do powyższego harmonogramu będą podawane w bezpośrednich
komunikatach przed startem.
Zgłoszenia do imprezy przyjmuje: Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „Dunajec”,
30-206 Kraków ul. Księcia Józefa 24 a, tel./fax 12 427-16-15, e-mail: sotir@vp.pl
Koszt uczestnictwa w spływie wynosi 140 zł/osoba. Jest to opłata na cele statutowe Organizatora.
Wpłaty za uczestnictwo w spływie należy dokonać na konto w PKO BP S.A. Oddział 38 w Krakowie
Nr 55 1020 2892 0056020165 7386 .
Wpłaty można dokonać również na biwaku w Piwnicznej - Zdroju
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność !

Postanowienia końcowe:
Interpretacja przedstawionego regulaminu-informatora należy do Kierownictwa Spływu. W razie
zaistnienia warunków atmosferycznych niesprzyjających do przeprowadzenia spływu lub
zagrażających bezpieczeństwu jego uczestników Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo
odwołania w całości lub w części imprezy bez zwrotu kosztów.
Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji, promocji i archiwizacji imprezy.
Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez organizatora oraz jego
partnerów i sponsorów. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Organizatorów
Turystyki i Rekreacji „Dunajec”.
W trakcie LV Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Popradzie organizatorów i uczestników
obowiązywać będą wszystkie przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID – 19.

