REGULAMIN
XII Spływ Kajakowy - Wschodnia 2018
§ 1. Cel
Popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dziedzictwa narodowego okolic rzeki
Wschodniej, a także propagowanie turystyki kajakowej i aktywnego wypoczynku.
§ 2. Termin i miejsce
1. Termin imprezy: 7-8 (sobota-niedziela) lipca 2018 r.
2. Zbiórka uczestników: 7 lipca o godz. 7.00 przy Budynku Energis Politechniki Świętokrzyskiej
w Kielcach przy ul. Studenckiej. Odjazd busa o godz. 7.15.
3. Początek imprezy: Ruda k/Kargowa ok. godz. 10.00.
4. Zakwaterowanie: Dworek Staropolski w Nizinach-Młyńczyskach 159, 28 – 142 Tuczępy
5. Zakończenie imprezy: Połaniec ok. godz. 17-18. Powrót do Kielc ok. godz. 19-20.
§ 3. Trasa
Trasa: rzeka Wschodnia, łącznie ok. 37,7 km.
Dzień 1: Szlak kajakowy Wschodnia – dł. ok.15 km, start g. 10:00
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Ruda k/Kargowa – most
most (DW 756)
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Chałupki - most
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Wólka - bród
Wschodnia Tuczępska - bród
Czyżów - most
ujście rzeki Sanicy (P)
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Nieciesławice - most i próg
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mostek/próg
Niziny-Młyńczyka k/Tuczęp - most (DW 757), załadunek kajaków, zakwaterowanie, grill.

Dzień 2: Szlak kajakowy Wschodnia – dł. ok. 21,2 km, start g. 9:00
16,0 km
Niziny-Młyńczyka k/Tuczęp - most (DW 757)
16,5 km
2xpróg
18,7 km
Sufczyce (Pod Lasem) - bród/próg
20,0 km
próg
21,0 km
próg
22,5 km
Brody Duże - most
22,6 km
próg
24,0 km
Podlesie (Za Rzeką) - most
24,3 km
próg (przenoska)
26,8 km
próg
27,0 km
Sydzyna - most
27,7 km
próg
28,0 km
Wolica - most

28,4 km
30,4 km
32,8 km
35,6 km
35,7 km
35,9 km
36,6 km
37,2 km
37,4 km
37,7 km

próg Stawy Sieragi – most, gospodarstwo rybackie (L)
Kamieniec - most
Zrębin - most
próg (przenoska)
Połaniec - dopływ rzeki Czarnej (L)
Połaniec - most (ul. Ogrodowa)
Połaniec – most (ul. 11-Listopada)
Połaniec – most (DK 79)
Połaniec – stanica kajakowa (ul. Partyzantów 14) – (P), koniec spływu, załadunek kajaków,
spacer po mieście
Objaśnienia (L/P) – lewy/prawy brzeg patrząc w kierunku z biegiem rzeki.
§ 4. Uczestnictwo
1. Uczestnikami Spływu może być ograniczona liczba osób, tj. członkowie Akademickiego Klubu
Turystyki Kwalifikowanej PTTK „SABAT”, studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci Politechniki
Świętokrzyskie oraz uczestnicy poprzednich spływów, którzy ukończyli 18 lat i posiadają dobry stan
zdrowia – po wpłaceniu składki.
2. Liczba miejsc: 20. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zapisy uczestników trwają do 28 czerwca 2017 r.
a) zapisy prowadzi pocztą elektroniczną Krzysztof Sabat, pok. 32 bud. C, e-mail: sabat@tu.kielce.pl,
b) zgłoszenie uczestnictwa winno zawierać: imię i nazwisko oraz pesel (nie dot. członków AKTK),
rozmiar koszulki (krój damski/męski),
c) po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora należy niezwłocznie wpłacić składkę
gotówką lub przelewem: Krzysztof Sabat, nr konta: 50 1020 5558 1111 1517 3050 0083,
d) składka jest bezzwrotna po 30 czerwca 2018 r.
4. Wysokośćć składki:
140 zł – członkowie AKTK (z opłaconymi składkami),
160 zł – studenci/doktoranci/absolwenci/pracownicy PŚk, uczestnicy poprzednich spływów.
5. Składka obejmuje: sprawny sprzęt pływający z wyposażeniem, okolicznościową koszulkę, nocleg
z pościelą, ognisko (bez prowiantu), ubezpieczenie NNW (dla osób spoza PTTK) oraz transport.
§ 5 Obowiązki uczestników
1. Posiadać odpowiedni ubiór i ekwipunek odpowiedni do warunków atmosferycznych i charakteru
imprezy, w tym prowiant.
2. Przestrzegać Karty Turysty, przepisów BHP i ppoż., ochrony przyrody oraz innych przepisów i zasad
związanych z charakterem imprezy.
3. Należycie dbać o powierzony sprzęt.
4. Przestrzegać planu imprezy lub ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez Organizatora
oraz realizować go w założonych ramach czasowych.
5.
6. Stosować się do postanowień Organizatora.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Impreza organizowana jest na zasadach koleżeńskich (samorealizacji) przy społecznym
zaangażowaniu członków AKTK i nie ma charakteru zarobkowego/usługowego. Uczestnicy
pokrywają jedynie koszty organizacji imprezy, proporcjonalnie do liczby zapisanych uczestników.
2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany trasy lub programu imprezy ze względu na warunki atmosferyczne lub zaistnienie innych
nieprzewidzianych okoliczności.
3. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz winni być świadomi
zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym nieszczęśliwego wypadku.
4. Uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni stan zdrowia do
uczestnictwa w imprezie.

5. Zakaz uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających oraz spożywania lub zażywania takich środków podczas imprezy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, a także
za szkody w mieniu uczestników, jak również za szkody wyrządzone przez uczestników osobom
trzecim.
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy, w tym
wykupienia ubezpieczenia NNW (pesel), zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
uczestnika w formie zdjęć do celów promocyjnych działalności AKTK (strona internetowa, kronika,
itp.).
§ 7. Kierownictwo
1.
2.

Kierownik Spływu: Krzysztof Sabat – tel. 505 573 552.
Obsługa organizacyjna i zapisy: Krzysztof Sabat – tel. 505 573 552.
Prezes AKTK
Krzysztof Sabat

