Regulamin „VIII Kórnickiego Spływu Kajakowego z FX-em”
1.

Organizator:
FX events TEAM BUILDING & FUN pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i
Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego.
Komandor Spływu: Jakub Zygarłowski (Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności
kajakarstwo nr leg. 25971/I/R/2008)

2.

Termin:
13 - 14 kwietnia 2019 r. (sobota-niedziela)

3.

Trasa:
I etap: Kórnik - Kamionki (ok. 11,5 km w tym ok. 5 km przez jeziora)
II etap: Kamionki - Czapury – Poznań Park Szelągowski (ok. 25,6 km)
UWAGA!!! Na trasie w zależności od stanu wody w rzece konieczne będą:
 przenoski kajaków,
 przepychanie po zatrzcinionych odcinkach jez. Borowieckiego
 pokonywanie różnych przeszkód terenowych (m.in. powalonych przez bobry
drzew) – istnieje możliwość pomoczenia obuwia, nawet przy wzorcowym
pokonywaniu przeszkód.

4.

Plan Spływu:
Sobota, 13 kwietnia 2019
godz. 9:00 - start organizatorów: Biernatki
godz. 10:00 - oficjalne rozpoczęcie imprezy po nim start uczestników: Bnin - ujście rzeki
Głuszynki do jez. Kórnickiego – parking przy jeziorze w Bninie przy ul. Jeziornej.
(osobom z Poznania proponujemy dojechać na miejsce startu autobusem podmiejskim
linii 501 oraz 560 odjeżdżającym z Ronda Rataje)
UWAGA !!! W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwy jest podział uczestników
na dwie grupy i przyśpieszenie godziny startu jednej z grup na godz. 9:00. W
takim przypadku poinformujemy o tym uczestników w czwartek rano 11 kwietnia.
Trasa przez jez. Kórnickie (wspólne zdjęcie z zamkiem w tle), jez. Skrzynki Duże, jez.
Skrzynki Małe, rzeką Głuszyną do Borówca. Pokonanie bardzo zatrzcinionego odcinka
jez. Borowieckiego (ok. 500 m) - należy założyć, że ten odcinek jest wymagający (w
zależności od stanu wody miejscami możliwe „przepychanie” się w kajakach po
trzcinowisku).
ok. godz. 16:30 - zakończenie I etapu. Rozbicie biwaku namiotowego na łące w
okolicach Kamionek. Namioty (zarówno własne jak i zapewnione przez organizatorów)
uczestnicy rozkładają i składają samodzielnie. Czas na posiłek (we własnym zakresie)
ok. godz. 18:30 - zabawy integracyjne organizowane przez firmę FX events
ok. godz. 20:00 - ognisko z gitarą
godz. 23:00 - cisza nocna
Niedziela, 14 kwietnia 2019
godz. 8:00 - pobudka, czas na śniadanie, składanie namiotów, sprzątanie
godz. 10:00 - start na drugi etap spływu rzeką Głuszynką i Koplą z Kamionek przez
Głuszynę do Czapur i dalej rzeką Wartą do Poznania – Park Szelągowski
ok. godz. 17:00 - zakończenie spływu w Poznaniu w Parku Szelągowskim, pakowanie
kajaków, zakończenie imprezy.

5.

Uczestnictwo:
Uczestnikiem spływu mogą być wyłącznie osoby umiejące pływać kajakiem. Dopuszcza
się do udziału w spływie osobę nieumiejące pływać kajakiem w przypadku stworzenia
przez nią załogi jednego kajaka z osobą, która posiada takie umiejętności. Uczestnicy
biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.
Uczestnikiem spływu mogą być wyłącznie:
 osoby pełnoletnie
 osoby w wieku powyżej 16 lat, które przedstawią pisemną zgodę rodziców na
udział w spływie na własną odpowiedzialność lub będą pod jego opieką
 dzieci poniżej 16 lat będące pod opieką osoby dorosłej (jeśli nie jest to rodzic
wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda rodziców na udział w spływie pod
opieką wskazanej osoby).
Warunkiem uczestnictwa w spływie jest podpisanie przed startem oświadczenia o braku
przeciwwskazań ze względu na stan zdrowia do wzięcia udziału w spływie.
Oświadczenie dla niepełnoletnich składają rodzice. Wymagane dokumenty uczestnik
jest zobowiązany przekazać przed startem organizatorom.

6.

Zgłoszenia:
Zapraszamy do zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza, który pojawi się na stronie
www.fxevents.pl w czwartek 14.03 o godzinie 12:00.
Organizatorzy potwierdzą przyjęcie zgłoszenia drogą mailową. Ze względów
organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona, o przyjęciu na spływ decyduje
kolejność zgłoszenia oraz wniesienia odpowiednich opłat.

7.

Opłaty:
Wpisowe: wynosi 70 zł od osoby (niezależnie czy bierze się udział w całym spływie czy
tylko w jeden dzień). Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od potwierdzenia
zgłoszenia, nie później niż do dnia 14 kwietnia b.r. Dla pierwszych 20 osób wpisowe
wynosi 50 zł (osoby te zostaną poinformowane w potwierdzeniu zgłoszenia). Dla
mieszkańców gminy Kórnik zniżka 50% opłaty wpisowej! (na podstawie przedłożonego
przed startem spływu dowodu tożsamości).
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
 organizację imprezy
 ubezpieczenie uczestników od NNW (suma ubezpieczenia 10 000 zł na osobę)
 transport bagażu głównego uczestników (prosimy spakować wszystkie rzeczy
najlepiej w jeden plecak) + namiotów z miejsca startu na miejsce biwaku oraz
drugiego dnia z miejsca biwaku na metę
 zapewnienie każdemu kubka gorącej wody do celów spożywczych na biwaku
 zapewnienie jednej przenośnej toalety na biwaku
 Uwaga – wyżywienie we własnym zakresie!
Opcje dodatkowe:
Kajaki: W spływie można wziąć udział na własnym sprzęcie (kajak, wiosło i kamizelka
asekuracyjna). Odpłatność za wynajęcie na czas spływu kompletu sprzętu (jedno
miejsce w kajaku dwuosobowym, wiosło i kamizelka asekuracyjna) wynosi 70 zł od
osoby (niezależnie czy bierze się udział w całym spływie czy tylko w jeden dzień). Dla
pierwszych 20 osób opłata za sprzęt wynosi 50 zł (osoby te zostaną poinformowane w
potwierdzeniu zgłoszenia).

Podczas spływu osoba wynajmująca sprzęt odpowiada za niego materialnie.
Noclegi: Biwak przewidziany jest w warunkach polowych na łące nad rzeką, we
własnym zakresie (namiot + śpiwór + karimata).
Uczestnicy chcący skorzystać z miejsca noclegowego zapewnionego przez
Organizatora (miejsce w namiocie – namioty różnych typów – wieloosobowe oraz
materac wojskowy) muszą posiadać własny śpiwór. Uczestnicy korzystający z miejsca
noclegowego zapewnionego przez Organizatora będą rozkładać i składać namioty we
własnym zakresie.
Opłata za miejsce noclegowe (dla osób, które korzystają ze sprzętu Organizatora)
wynosi 50 zł od osoby.
Wszelkie opłaty za udział w spływie (wpisowe + ewentualnie opłaty za kajak i nocleg)
należy przelać na konto organizatora w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia
przyjęcia na spływ jednak nie później niż do dnia 10.04.2019 r.
Dane do przelewu:
FX events Jakub Zygarłowski, ul. Kmieca 20A, 61-654 Poznań, 72 1500 1201 1220
1002 5920 0000 (Santander Bank Polska)
W przypadku rezygnacji z udziału w spływie opłaty nie będą zwracane.
8.

Bezpieczeństwo, obowiązki uczestnika:
Uczestnicy spływu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń
organizatorów związanych z kwestiami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwem
uczestników. Wszyscy uczestnicy spływu podczas trwania spływu (nie dotyczy biwaku)
zobowiązani są do noszenia prawidłowo założonej kamizelki asekuracyjnej (zapiętej!!!)
Uczestnicy zobowiązani są do udzielania w miarę własnych możliwości pomocy
wymagającym tego innym uczestnikom spływu. W trakcie spływu obowiązuje kolejność
płynięcia wskazana przez organizatorów. Podczas pokonywania trasy kajakiem, a także
na postojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania
napojów alkoholowych. Naruszenie tych zakazów może skutkować usunięciem
uczestnika ze spływu bez prawa zwrotu opłat Spływ zabezpieczony będzie przez
Instruktorów Rekreacji Ruchowej o specjalności kajakarstwo.

9.

Dbałość o środowisko:
Organizatorzy zwracają uwagę uczestnikom, aby podczas spływu nie śmiecić, a co
więcej w miarę możliwości zabrać ze sobą do kajaka worek w celu posprzątania
ewentualnych śmieci.

10. Postanowienia końcowe:
Udział w spływie jest równoznaczny z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem
postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń i zakazów Organizatorów.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Komandor Spływu
Jakub Zygarłowski
606-454-121

