
Regulamin uczestnictwa w spływie kajakowym  

w dniu 19 czerwca 2021 roku 

 

 

1. Do uczestnictwa w spływie kajakowym uprawnieni są lekarze i lekarze dentyści, 

członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, którzy zapoznali się z niniejszym 

Regulaminem, a ich stan zdrowia oraz umiejętności pływania nie stoją na przeszkodzie w 

podjęciu przedmiotowej aktywności sportowej. Organizatorem spływu kajakowego jest 

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.  

 

2. Każdy Uczestnik spływu przed wejściem do kajaka zobowiązany jest założyć i zapiąć 

kamizelkę ratunkową, którą zdjąć może dopiero po opuszczeniu kajaka przy stacji 

docelowej. W przypadku niewykonania ww. czynności przez uczestnika, Organizator jest 

uprawniony odmówić udziału w spływie kajakowym.   

 

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia cennych przedmiotów wnoszonych 

na kajak przed ich zniszczeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

zgubione i zniszczone niezależenie od ich wartości i okoliczności w jakich nastąpiło ich 

zniszczenie lub zgubienie.  

 

4. W trakcie trwania spływu kajakowego kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu 

oraz używania innych środków odurzających. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych: „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, 

niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny”. Ponadto, w przypadku, gdy 

Uczestnik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, 

Organizator może zażądać opuszczenia obszaru wodnego przez tegoż Uczestnika. 

 

5. W przypadku spożywania posiłków w kajaku, Uczestnik zobowiązany jest po zakończonym 

spływie kajakowym opróżnić kajak ze wszystkich śmieci i odpadów. Niedopuszczalnym 

jest wyrzucanie śmieci i innych odpadów do Wisły.  

 

6. Uczestnikom spływu kajakowego nie wolno płynąć na tzw. wierzchu kajaka oraz 

wyprzedzać otwierającego i zamykającego spływ. 

 

7. Podczas trwania spływu kajakowego obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli i 

nieuzasadnionego wychodzenia z kajaka.  

 

8. Uczestnik zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb 

ratowniczych lub Organizatora o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych 

zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. W 

przypadku zaistnienia takiej konieczności, Uczestnik jest ponadto zobowiązany do 

udzielania pierwszej pomocy innym Uczestnikom spływu kajakowego. 

 

9. Po zakończeniu spływu każdy Uczestnik ma obowiązek czekać na odbiór sprzętu 

pływającego w miejscu zakończenia spływu w celu zdania całego pobranego osprzętu. 



  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe 

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu kajakowego. 

Każdy Uczestnik odpowiada za własne działania lub zaniechania i zrzeka się wszelkich 

roszczeń w stosunku do Organizatora. Ponadto, Uczestnik spływu kajakowego ponosi pełne 

koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez 

siebie szkody do pełnej wysokości.  

 

11. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowywania się do poleceń wydawanych przez 

Organizatora oraz inne osoby prowadzące spływ kajakowy i czuwające nad 

bezpieczeństwem.  

 

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu kajakowego i dalszego 

wykorzystywania wykonanych fotografii do celów promocyjnych Organizatora, który ma 

prawo umieścić wykonane fotografie wraz z wizerunkiem uczestników we wszystkich 

mediach społecznościowych OIL w Warszawie oraz stronie internetowej. Zgoda, o której 

mowa powyżej nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

 

14. Udział w spływie kajakowym jest równoznaczny z zaakceptowaniem wszelkich 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 


