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1.  Organizator spływu 
 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” przy wsparciu Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w Koninie oraz Konińskiego Klubu Kajakowego i Sportów 

Wodnych. 

 

2.  Finansowanie spływu 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

 

3.  Partnerzy 

 

Powiat Koniński 

 

Miasto Konin 

 

Gmina Rzgów 

 
 
 

 



 

2 

 

4.  Cele i zadania spływu 

 

• promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Wielkiej Pętli Wielkopolski  

   z uwzględnieniem wschodniej jej części, 

• propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Konina,  

powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego,  

• rozpowszechnianie kajakarstwa turystycznego.   

 

5.  Kierownictwo spływu 

 

 Wiceprezes Klubu Kajakowego:  Bogumił Marciniak    

 Pracownik LOT „Marina”:   Adrian Rapeła  tel. (63) 246-32-48 

 

6.  Termin i trasa spływu    23 czerwca 2012 r. (sobota) 

 

(Start) Przystań w Gosławicach – Jezioro Pątnowskie – Śluza w Pątnowie – Kanał Warta-

Gopło – Śluza w Morzysławiu – Warta – Bulwary Nadwarciańskie w Koninie – Przystań                 

w Sławsku (Meta). Trasa o długości ok. 25 km  

 

7.  Warunki uczestnictwa w spływie 

 

W spływie mogą brać udział osoby w wieku powyżej 18 lat. Osoby niepełnoletnie  

mogą wziąć udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie                             

całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo (w tym przypadku należy                                        

do wypełnionego formularza zgłoszeniowego dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego). Każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania. Każdy uczestnik 

bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.  

 

  Ilość uczestników jest ograniczona do 120 osób. 

• warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego 

regulaminem   oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu,  

• prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w 

spływie, 
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• uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości               

(dowód osobisty), 

• uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz  

ochrony przyrody,  

• wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce 

ratunkowej, 

• obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom 

spływu w miarę swoich możliwości, 

• w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków 

odurzających, 

• zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ                          

oraz pozostawania za zamykającym spływ, 

• na spływie obowiązuje zakaz kąpieli, 

• każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, 

wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie 

zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące                                

oraz wysokokaloryczną żywność, 

• cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem, 

• organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

spływu, 

• uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu 

pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody, 

• komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują                  

się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat, 

• organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, 

godziny czy daty rozpoczęcia i programu spływu, jak i odwołania spływu w przypadku 

wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych, 

• w przypadku odwołania spływu uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za 

spływ, 

• koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu, 
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• uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia 

rezygnacji ze spływu oraz w przypadku, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na 

spływie itp., 

• uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń, 

• przed rozpoczęciem spływu wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania                   

się u organizatora imprezy, 

• uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW. 

 

8.    Zgłoszenia na spływ i wpisowe 

 

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe na „FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM”                

(decyduje data stempla pocztowego) należy przesłać do dnia 8 czerwca 2012 r.  

na adres biura stowarzyszenia: Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”,   

ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin lub dostarczyć osobiście. 

 

Wpisowe wynosi 35 zł od uczestnika spływu i stanowi zarazem całkowity koszt 
imprezy turystycznej.          
        

 
Wpisowe należy wpłacać w Centrum Informacji Turystycznej w Koninie w dni 

powszednie: 9:00 - 16:00, ul. Dworcowa 2. W przypadku rezygnacji wpisowe nie 

podlega zwrotowi. 

 

9.  Organizator w ramach wpisowego zapewnia 

 

• ubezpieczenie uczestników spływu (NNW), 

• transport uczestników po zakończonej imprezie na miejsce startu (Przystań 

Gosławice), 

• transport kajaków na miejsce spływu i z powrotem, 

• zabezpieczenie ratunkowe i medyczne spływu, 

• kajaki, wiosła oraz kamizelki ratunkowe, 

• opłatę za przepłynięcie dwóch śluz na trasie spływu, 

• gadżety promocyjne dla każdego uczestnika spływu, 

• gorący posiłek po zakończeniu spływu.   
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10.  Uczestnicy z własnym sprzętem pływającym 
 

Uczestnicy biorący udział w spływie, korzystający z własnego sprzętu pływającego 

zobowiązani są do zaznaczenia tego faktu w „FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM”. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i uszkodzenia mechaniczne 

kajaków osób korzystających z własnego sprzętu wodnego.  

 

Osoby płynące na własnym kajaku nie są zwolnienie z obowiązkowej opłaty – 25 zł od 

osoby.  

 

W ramach tej kwoty dla osób z własnym sprzętem pływającym organizator zapewnia: 

• ubezpieczenie NNW, 

• transport uczestników po zakończonej imprezie na miejsce startu,  

• zabezpieczenie ratunkowe i medyczne spływu,  

• opłatę za śluzy,  

• gadżety promocyjne, 

• gorący posiłek na zakończenie imprezy turystycznej.  

 

Nie zapewniamy transportu kajaków na miejsce startu przed i po zakończeniu spływu. 

 
Ze względów organizacyjnych w spływie może uczestniczyć max. do 20 os. 
dysponujących własnym kajakiem. 
 

 
11.  Harmonogram spływu 

 

8:00 - 8:40    rejestracja uczestników na plaży OW „Przystani Gosławice”,  

8:40 - 9:00 przypomnienie regulaminu spływu oraz zapoznanie z podstawowymi  

zasadami bezpieczeństwa na wodzie  uczestników spływu, 

9:00       rozpoczęcie spływu z „Przystani Gosławice”,  

10:00      prześluzowanie w Pątnowie (2 km trasy),  

12:00       prześluzowanie w Morzysławiu (10 km trasy),  

13:30      postój na Bulwarach Nadwarciańskich (14 km trasy),  

15:30     zakończenie spływu na przystani w Sławsku (25 km trasy),  

15:30 - 16:00    poczęstunek dla uczestników spływu kajakowego.  
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12.  Postanowienia końcowe 
 

Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej LOT „Marina” www.lotmarina.pl                

lub w biurze stowarzyszenia. Na stronie znajdują się również regulamin spływu, 

„FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY” oraz pozostałe informacje dotyczące spływu. 

 

Wszelkie informacje dotyczące III spływu kajakowego pn. „Szlakiem Śluz Wielkiej                     

Pętli Wielkopolski” uzyskać można również telefonicznie w biurze LOT „Marina”                         

tel. (63) 246-32-48 lub pod adresem e-mailowym: kontakt@turystyka.konin.pl  

 

Organizatorzy 
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    Numer zgłoszenia 
 
 
 
 
 
(wypełnia organizator) 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

UCZESTNIKÓW III SPŁYWU KAJAKOWEGO 

„SZLAKIEM ŚLUZ WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI” 

Przystań Gosławice – Bulwary Nadwarciańskie – Przystań w Sławsku 

23 CZERWCA 2012 

Imię  

Nazwisko  

Pesel  

Kod pocztowy  

Miasto  

Ulica  

E-mail  

Tel kontaktowy  

Korzystam z własnego 
sprzętu wodnego 
 

TAK NIE 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem III spływu kajakowego  
„Szlakiem Śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski 2012”.  
 

         ………………………………. 
              (podpis uczestnika spływu) 


