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NIP 693-15-52-779

ID 390414015

REGULAMIN XI MIKOŁAJKOWEGO SPŁYWU PŁETWONURKÓW
RZEKĄ ODRĄ
9 grudnia 2018 r. w Głogowie
I. Organizator
Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie, ul. Sikorskiego 55

II. Cele spływu
- propagowanie aktywnego wypoczynku i turystyki
- popularyzacja walorów Odry oraz miasta Głogowa
- integracja miłośników sportów wodnych , mieszkańców Głogowa oraz regionu
Celem spływu jest pokonanie wpław w kombinezonie nurkowym i sprzęcie ABC w dowolnym czasie
wyznaczonego przez organizatorów odcinka rzeki Odry
Mikołajkowy Spływ Płetwonurków rzeką Odrą nie jest rywalizacją sportową, w którym liczy się czas
pokonania trasy oraz zajęte miejsce.

III.Termin i trasa spływu
Niedziela 9 grudnia 2018r. godz. 11.00
Trasa Spływu: start Widziszów – meta Port przy moście Tolerancji w Głogowie – dystans ok. 4km
Program imprezy
- zbiórka uczestników na terenie Portu przy moście Tolerancji w Głogowie – godz. 10.00
- odprawa, instruktaż nt zasad bezpieczeństwa podczas spływu – godz. 10.15
- przejazd do miejsca wodowania – godz. 10.30
- rozpoczęcie spływu – 11.00 – 12.00
- przebranie się, poczęstunek, ciepłe napoje – 12.30
- rozdanie okolicznościowych pamiątek i dyplomów, zakończenie imprezy – ok. 13.30 – 14.00

IV.Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminami i podporządkowanie się decyzjom
organizatora.
Zgłoszenie uczestnictwa w spływie obowiązkowo musi być dokonane pisemnie na właściwym
formularzu (karta zgłoszenia uczestnika) i przekazana do organizatora imprezy drogą elektroniczną na
adres zymox@o2.pl) lub osobiście
Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018r.
Po ww terminie będzie istniała możliwość czynnego uczestnictwa w Spływie jednak bez możliwości
skorzystania z wyżywienia fundowanego przez organizatorów oraz bez gwarancji możliwości zakupu
pamiątkowej koszulki na miejscu imprezy.
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Prawo czynnego udziału w imprezie mają wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na udział
i okoliczność ta zostanie przez uczestnika w sposób właściwy potwierdzona na karcie zgłoszenia
uczestnika.
Uczestnik powinien posiadać uprawnienia nurkowe min. stopień podstawowy oraz posiadać
niezbędne wyposażenie ABC. Uczestnik powinien posiadać stosowne kwalifikacje w przypadku
używania sprzętu powyżej standardu ABC.

V. Świadczenia
- transport do miejsca wodowania
- ciepły poczęstunek
- pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w spływie oraz odpłatnie pamiątkowe koszulki
- zabezpieczenie nurkowe uczestników spływu
- zabezpieczenie medyczne
- parking dla samochodów
- ogrzewany namiot jako przebieralnia
- punkt sanitarny

VI. Postanowienia końcowe
- organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny
rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych
warunków pogodowych;
- przed rozpoczęciem spływu wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się
u organizatorów imprezy;
- zgłoszenia po terminie lub na miejscu imprezy będą przyjmowane bez obowiązku ze strony
organizatora do świadczeń p.V
- za szkody powstałe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają;
- uczestnicy startując w spływie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia
i nazwiska w relacjach ze spływu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
organizatorów, patronów i sponsorów, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych jak również na ich gromadzenie w bazie danych OSP ORW w Głogowie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883);
- uczestnicy spływu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają
w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204);
- nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania;
- ostateczna interpretacja regulaminu imprezy należy do organizatorów;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną
powiadomieni.
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Spływ nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji i jest imprezą nonprofit. Na miejscu Spływu będzie możliwość zakupienia ciepłych dań oraz napojów dla czynnych
uczestników zarejestrowanych po terminie na zasadach preferencyjnych, pozostałe osoby wg ceny
właściciela cateringu.

Organizator XI Spływu Mikołajkowego rzeką Odrą przekaże zainteresowanym
odpłatnie pamiątkowe koszulki. Warunkiem otrzymania koszulki jest dokonanie
wpłaty na wskazane konto bankowe i przesłanie potwierdzenia dokonania tej
czynności łącznie ze zgłoszeniem oraz wskazaniem rozmiaru koszulki. Koszt zakupu
to kwota 25zł. Powyższe związane jest z rosnącymi kosztami organizacji Spływu.
Nr konta bankowego
Bank Spółdzielczy w Głogowie 25 8646 0008 0000 0000 1414 0001
OSP ORW w Głogowie
Ul. Sikorskiego 55
67-200 Głogów
Tytułem – XIMSPrOkoszulka „np. XL”

Regulamin bezpieczeństwa dla uczestników XI Mikołajkowego Spływu Płetwonurków Rzeką
Odrą w dniu 9 grudnia 2018 w Głogowie.
1. Do spływu dopuszczone zostaną osoby posiadające uprawnienia nurkowe - min. stopień
podstawowy/ lub inne wymagane przy zgłoszeniu udziału.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w spływie
bądź uczestniczyć w spływie pod nadzorem opiekuna.
3. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem spływu uczestniczy w odprawie oraz wypełnia deklarację
udziału i akceptację regulaminów obowiązujących w trakcie spływu.
4. Do spływu nie zostaną dopuszczone osoby pod wpływem alkoholu oraz takie, których stan
psychofizyczny budzi zastrzeżenia koordynatora spływu.
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5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb zabezpieczenia nurkowego
i medycznego oraz koordynatora spływu.
6. Spływ rozpoczyna się równocześnie w miejscu wyznaczonym przez organizatora na wyraźny
sygnał, kończy się w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.
7. Trasa spływu jest ograniczona od prawej strony koryta rzeki do jej osi bez możliwości
przekraczania za wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
8. Wszyscy uczestnicy, w miarę możliwości, winni płynąć w zwartej grupie.
9. W przypadku sytuacji awaryjnej: wychłodzenie, osłabienie, pogorszenie się samopoczucia należy
wezwać pomoc uderzając wyprostowaną ręką o powierzchnię wody lub wezwać obsługę łodzi
zabezpieczenia , starać się skorzystać z pomocy najbliższego partnera oraz zbliżyć się do brzegu.
10. W przypadku wszelkich zdarzeń należy powiadomić oznakowane służby zabezpieczenia
nurkowego, medycznego oraz organizatora.

Organizator XI MSPRO
OSP ORW Głogów
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