
 



P R 0 G R A M 
LVI Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Popradzie 

 
Termin:     11-15 czerwiec 2022r. 
Kierownictwo Spływu:   Komandor Spływu - Teresa Monkiewicz 
                                            V-ce Komandor       - Krzysztof Nalepa 
                                            Sędzia Główny         - Zofia Nowak 
                                            Skarbnik                    - Wiesława Soja 
                                            Biuro                          - Hanna Kulikowska 
                                            Kierownik ds. Org.  - Janusz Monkiewicz   
 
11 czerwiec 2022 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 LVI  MSK n Popradzie na biwaku Piwniczna Zdrój,       
     
12 czerwiec  2022 r. (niedziela)  SPŁYW odcinek  Leluchów – Żegiestów   
godz. 08:00 – 9:30 - dalsza weryfikacja uczestników spływu 
godz. 09:00 -  wyjazd Kolumny kierowców ze sprzętem do Leluchowa 
godz. 11:30  - wyjazd uczestników na start do Leluchowa 
godz. 12:30  - 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 
 
13 czerwiec 2022 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 
 
14 czerwiec 2022 r. (wtorek) –  Piwniczna Zdrój 
Indywidualne wycieczki lub czas wolny dla uczestników 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  
godz. 17:00-19:00 Zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych w konkurencjach: 

1. Przeciąganie liny (konkurencja dorosłych i dzieci) 
2. Rzut lotką do tarczy  
3. Rzut rzutką ratowniczą do kajaka 
4. Konkurs plastyczny dla dzieci,  temat prac: „Wypoczynek i rekreacja nad Popradem” 

godz. 20:00 - uroczyste zakończenie Spływu na biwaku w Piwnicznej Zdroju, wręczenie pucharów, 
nagród,  wspólne ognisko. 
 
15 czerwiec 2022 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 spływu w Starym Sączu 



R E G U L A M I N   LVI  MSK na Popradzie 
 
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  wypełnia blok imprez 
sportowo rekreacyjnych organizowanych na terenie biwaku oraz wycieczki krajoznawcze po 
okolicy. Zapewniamy aktywny wypoczynek w niepowtarzalnej scenerii Doliny Popradu 
połączony z przyjemnością spotkania z kajakarzami z Polski i zagranicy. Stały biwak przez 
wszystkie dni trwania imprezy w Piwnicznej -Zdroju ul. Targowa 1 (koło mostu) 
 
Sprzęt i wyżywienie: 
Uczestnicy biorą udział na własnym sprzęcie pływającym, używają własnych kamizelek 
asekuracyjnych i kasków wraz z własnym wyposażeniem osobistym i biwakowym. Posiłki 
przygotowują we własnym zakresie. Wszystkich uczestników obowiązuje nakaz płynięcia      w 
założonych na siebie kamizelkach asekuracyjnych lub ratunkowych, odpowiednich do masy 
ciała, a uczestników niepełnoletnich dodatkowo płynięcie w założonych kaskach kajakowych. 
Płynący z przodu członek załogi musi posiadać założony i widoczny numer startowy. 
 
Uprawnienia: 
Uczestnicy  otrzymują:  miejsce na  polu biwakowym,  możliwość  korzystania z energii 
elektrycznej,  natrysków  z  ciepłą  wodą,   sanitariatów  i środków  czystości,  przewozu  
uczestników  na  każdy etap  spływu i powrót na biwak, posiłki regeneracyjne, ubezpieczenie, 
opiekę instruktorów oraz opiekę WOPR na najbardziej  niebezpiecznych odcinkach rzeki, 
koszulki, pamiątki spływowe, wklejki, nagrody rzeczowe dla zwycięzców    w konkurencjach 
rekreacyjnych.  

Dla najliczniejszej drużyny biorącej udział w spływie,  przyznawany jest przechodni  
 "Kryształowy Puchar Popradu" 

 
Uczestników obowiązuje: 
Posiadanie dowodów tożsamości, posiadanie sprzętu ratunkowego lub asekuracyjnego, 
udzielanie pomocy innym 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.  
Przed startem i na trasie spływu kategorycznie zabrania się picia alkoholu oraz używania 
środków odurzających. Nieprzestrzeganie zakazu spowoduje bezwzględne wykluczenie 
uczestnika ze spływu. 
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 
2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  (j.t. Dz.U. z 2016r., 
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. 
 



Młodociani poniżej 18 lat biorą udział w spływie tylko pod warunkiem płynięcia                  z 
pełnoletnim uczestnikiem i pod jego opieką oraz za podpisaną zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie do płynięcia        w 
kamizelkach ratunkowych (asekuracyjnych), dla wszystkich, a szczególnie młodocianych 
zalecane jest również płynięcie  w kaskach.   
 

Komandor ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkują się 
Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.  

 
Zgłoszenia przyjmuje Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „Dunajec” 30-206 
Kraków ul. Księcia Józefa 24A  e-mail: sotir@vp.pl     tel. + 48 518 766 713;   12 4271615 
Koszt uczestnictwa w spływie wynosi 150 zł/osoba.  Jest to wpłata na cele statutowe.  
Wpłaty za uczestnictwo  należy dokonać rachunek bankowy Stowarzyszenia Organizatorów 
Turystyki i Rekreacji DUNAJEC nr 55 1020 2892 0000 5602 0165 7386 . Wpłaty można 
dokonać również przed rozpoczęciem spływu na biwaku w Piwnicznej – Zdroju 
 
Postanowienia końcowe:  
1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.  

a. za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub 
upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe, 

b. regulamin obowiązuje także uczestników niepłynących (towarzyszących) 
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione 

przez uczestnika w czasie trwania spływu, 
3. Interpretacja przedstawionego regulaminu 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”. 
 
 

Wszystkie zmiany w stosunku do powyższego harmonogramu  
 będą podawane bezpośrednio przed startem. 

 
 
 


