
 

XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Rzeki Rawki 

„RAWKA  2021” 

REGULAMIN 

Organizator: Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros”   

www.kajakalbatros.pl 

Baza:  - Ośrodek Turystyki Kajakowej  „SOSENKA” Ruda 30 .  

Trasa: Kamion – Joachimów Mogiły / 25 km. Rzeka Rawka. 

 Komandor  spływu: Agnieszka Szulc 

W-ce Komandor: Hanna Pasicka – Świątczak 

Numer kontaktowy: +48 605 273 295 

Wysokość wpisowego i dodatkowych opłat: 

1. kwota wpisowego wynosi:  

200 zł dla nocujących w domkach  

150 zł dla nocujących pod namiotami 

2. wypożyczenie w ośrodku „Sosenka”: 

miejsce w kajaku dwuosobowy 32,50 zł/doba 

jednoosobowy 45 zł/doba   

(dla członków Stowarzyszenia ŁKK Albatros jest możliwość wypożyczenia sprzętu zgodnie 

z regulaminem wypożyczeń, transport we własnym zakresie) 

Organizatorzy zapewniają: 

 2 noclegi (łóżka w domkach z pościelą), lub pole biwakowe; 

 ognisko z kiełbaską w piątek wieczorem, 

 gorący posiłek po każdym etapie spływu; 

 szkolenie teoretyczne: 

dla początkujących - ”bezpieczne pływanie po rzece zwałkowej”,  

dla bardziej zaawansowanych - „techniki zwałkowe” 

 wieczór komandorski; 

 transport osób i kajaków na trasie spływu; 

 obsługę instruktorską; 

 program rekreacyjno-sportowy;  

 upominek; 

 wklejki OT PZKaj, TOK PTTK 

https://www.google.com/url?q=http://www.kajakalbatros.pl/&sa=D&source=editors&ust=1628188575988000&usg=AOvVaw3JQKNEATgQi58zrsQItmLf


Zgłoszenia: 

Przyjmowane są do dnia 28.08.2021 poprzez formularz zgłoszenia 

Wraz z dokonaniem zgłoszenia należy dokonać wpłaty wpisowego i opłaty za kajak  

nr konta 81 2530 0008 2059 1069 2625 0001 Nest Bank S.A. 

W tytule przelewu należy wpisać: Rawka 2021 + ilość osób, nazwiska 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na imprezę decyduje kolejność 

zgłoszeń z opłaconą zaliczką.   

Regulamin i harmonogram spływu dostępny jest na stronie www.kajakalbatros.pl  

Weryfikacja: 

         

Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w 

sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są: 

 opłacenie wpisowego 

 pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej, 

 złożenie oświadczenia o udziale w imprezie na własną lub opiekuna 

odpowiedzialność. 

 Oświadczenie o stanie zdrowia 

Sprzęt i wyposażenie: 

Organizatorzy zapewniają kajaki 1 lub 2-os. z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi, tym, 

którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali dostarczają własny sprzęt do ośrodka Sosenka 

w Rudzie.  

Obowiązki uczestników: 

Uczestnicy zobowiązani są do: 

 posiadania wyposażenia turystyczno – biwakowego, 

 posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego, apteczki, zapasowej odzieży w razie 

wywrotki, odpowiedniego obuwia do brodzenia po wodzie, 

 udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, 

 przestrzegania karty turysty, ochrony przyrody, przepisów p.poż., 

 dbania o sprzęt pływający i ratunkowy, 

 rozładunku i załadunku sprzętu pływającego, 

 pokrycia wszelkich strat zawinionych przez uczestnika na rzecz organizatorów i osób 

trzecich, 

 pływania w kamizelkach asekuracyjnych 

 uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest płynąć w zespole pod opieką pełnoletniego 

opiekuna i na jego odpowiedzialność, potwierdzoną podpisanym przez niego 

oświadczeniem, 

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrDsb0KKW7BPtl6ALNlhrCz1voNEsUiXW9GmjXze_fnEZWlg/viewform&sa=D&source=editors&ust=1628188575992000&usg=AOvVaw0wU9ovCyhg6ROCjgEm3shW


 przestrzegania ciszy nocnej od godz. 24.00 do godz. 6.00, 

 uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na 

wodę, włącznie z wykluczeniem ze spotkania. Obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania alkoholu przed i w trakcie płynięcia 

 podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa spotkania i ścisłego przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

Postanowienia końcowe. 

 Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby 

niepełnoletnie – odpowiedzialność spoczywa na prawnych opiekunach lub 

upoważnionych osobach dorosłych. 

 Kierownictwo spotkania ma prawo wykluczenia ze spotkania osób, które nie 

podporządkują się regulaminowi oraz zarządzeniom kierownictwa spotkania, bez 

prawa zwrotu poniesionych opłat. 

 Kierownictwo spotkania nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników. 

 W przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników, 

organizator może odwołać lub zmienić program spotkania, przy czym nie przysługuje 

prawo do zwrotu poniesionych opłat. 

 Kierownictwo spotkania zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i 

ewentualnych zmian w jego programie. 

 Niniejszy regulamin opracowany został zgodnie z przepisami obowiązującymi przy 

organizacji imprez kajakowych PZKaj i PTTK. 

Celem imprezy jest: 

 popularyzacja szlaku wodnego rzeki Rawki wiodącego przez Bolimowski Park 

Krajobrazowy 

 upowszechnianie turystyki i rekreacji kajakowej 

 integracja różnych grup wiekowych 

 wspólne spędzenie czasu i wymiana doświadczeń kajakowych 

 aktywny wypoczynek 

W trakcie XXIV Ogólnopolskiego Spotkania Miłośników Rzeki Rawki „RAWKA 2021” 

organizatorów i uczestników obowiązywać będą wszystkie aktualne przepisy wprowadzone 

w związku z epidemią COVID - 19 

 


