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1. Cel: 

Popularyzacja turystyki wodnej, aktywnej formy wypoczynku, promocja 

produktu turystycznego „Spływ Konwaliowym Szlakiem Kajakowym”. 

 

2. Nazwa imprezy: 

XVII Spływ Konwaliowym Szlakiem Kajakowym. 

 

3. Organizator:  

Miasto Leszno, Organizacja Turystyczna Leszno-Region, Gmina Przemęt. 

 

Biuro Organizatora: 

Centrum Informacji Turystycznej 

ul. Słowiańska 24, 64-100 Leszno. 

 

4. Termin i miejsce XVII Spływu Konwaliowym Szlakiem Kajakowym: 

11 czerwca 2022r. 

Start: Plaża gminna w Osłoninie – Jezioro Wieleńskie – Jezioro Osłonińskie – 

Jezioro Górskie – Jezioro Olejnickie – Jezioro Radomierskie. 

Zakończenie: Plaża gminna w Osłonienie. 

 

Start godz. 9.00 Plaża gminna w Osłoninie. 

Zbiórka godz. 8.30 Plaża gminna w Osłoninie. 

Zakończenie ok. godziny 15.00 Plaża gminna w Osłoninie.  

 



5. Warunki uczestnictwa: 

1). Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się 

z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa 

spływu. 

2). Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala 

na udział w spływie – bez względu na stopień umiejętności pływania. 

3). W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie od lat 7, z 

zachowaniem pkt. 4). Niniejszego regulaminu. 

4). Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod 

opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność 

za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna 

prawnego. 

5). Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów 

prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty. 

6). Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej 

kamizelce. 

7). Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym 

uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości. 

8). Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić 

stan sprzętu pływającego. 

9). W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania 

środków odurzających. 

10). Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania 

otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ. 

11). Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.  

12). Każdy uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na 

podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie 

oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy. 

13). Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty 

fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i 

utonięciem. 

14). Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy 

zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 

przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.  



15). Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub 

zniszczonego sprzętu pływającego praz pokrywa wyrządzone przez 

siebie szkody. 

16). Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, 

które nie podporządkują się regulaminowy spływu, bez prawa zwrotu 

poniesionych opłat.  

17). Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych 

zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania 

spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków 

pogodowych.  

18). Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed 

rozpoczęciem spływu. 

19). Uczestnikom nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku 

złożenia rezygnacji ze spływu. 

20). Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń 

instruktorów i ratowników.  

21). W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie 

postępować według poleceń kierownictwa spływu.  

22). Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.  

23). W przypadku zgłoszenia rezygnacji ze spływu w dniu rozpoczęcia 

spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata 

za spływ nie podlega zwrotowi. 

24). O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.   

 

6. W związku z sytuacją epidemiologiczną, udział w spływie może 

wziąć osoba, która nie jest chora, nie wykazuje objawów chorobowych  

i nie miała kontaktu z zakażonym koronawirusem.  

 

7. Każdy uczestnik przed startem w spływie ma obowiązek zapoznać 

się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną. Regulamin i klauzula 

dostępne są na stronie organizatora www.lesznoregion.pl . Można go 

otrzymać również w wersji drukowanej w Centrum Informacji Turystycznej 

oraz przed startem spływu.  

 



 

8. Uczestnik podpisuje Listę Startową, co jest jednoznaczne  

z akceptacją Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celach związanych z organizacją i promocją spływu (RODO).  

 

Klauzula RODO 

 

„OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich i dziecka danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem  

w XVII Spływie Konwaliowym Szlakiem Kajakowym i jego promocji. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie mojego i dziecka wizerunku utrwalonego jakąkolwiek 

techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii) przez Miasto 

Leszno, Organizację Turystyczną Leszno – Region, Gminę Przemęt na 

potrzeby XVII Spływu Konwaliowym Szlakiem Kajakowym i jego promocji.  

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i posiadam wiedzę, że podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały 

zebrane.” 

 

9. Zapisy na XVII Spływ Konwaliowym Szlakiem Kajakowym: 

1). Zapisy na spływ przyjmowane są osobiście w Biurze Organizatora: Centrum 

Informacji Turystycznej w Lesznie, ul. Słowiańska 24, w godzinach urzędowania 

jednostki lub drogą mailową (infotur@leszno.pl – liczy się data wpływu) do dnia 

3 czerwca 2022 r., lub do zamknięcia listy. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

mailto:infotur@leszno.pl


 

2). Warunkami wpisania się na listę uczestnictwa w spływie są:  

- złożone osobiście w Biurze Organizatora lub drogą mailową (infotur@leszno.pl 

– liczy się data wpływu): karty zgłoszeniowej, karty zgłoszeniowej dziecka. 

- uregulowanie opłaty – kosztów uczestnictwa w spływie do dnia 6 czerwca 

2022r.  

 

3). Jednorazowo można wpisać na listę uczestników 2 osoby/1 kajak. 

Organizator nie prowadzi rezerwacji kajaków. Organizator nie wpisuje na listę 

uczestnictwa jednorazowo większej liczby osób.  

 

4). Osobom, które dokonają zgłoszenia w terminie wskazanym powyżej 

(decyduje data oraz kolejność zgłoszenia w Biurze Organizatora), organizatorzy 

zapewniają wyżywienie, ubezpieczenie oraz opiekę przewodnicką i ratowniczą 

na trasie spływu. 

 

10. Limit:  

Limit uczestników XVII Spływu Konwaliowym Szlakiem Kajakowym to 80 

osób/40 kajaków.  

 

11. Koszty uczestnictwa: 

1). Koszt uczestnictwa w XVII Spływie Konwaliowym Szlakiem Kajakowym 

wynosi 50zł/os. i należy ją uregulować do dnia 6 czerwca 2022 r. 

2). Na koszty uczestnictwa składają się: ubezpieczenie, wynajem kajaków, 

wyżywienie, opieka przewodnicka i ratownicza.  

3). Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz 

uregulowanie kosztów uczestnictwa. Tylko osoby, które dokonają pełnego 

zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. 

4). Koszty uczestnictwa należy przesłać na konto: 

Organizacja Turystyczna Leszno-Region, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 

Leszno. Nr. konta bankowego: 40 2030 0045 1110 0000 0140 7340. Tytuł 

przelewu: Spływ Kajakowy + Nazwisko uczestnika. 

mailto:infotur@leszno.pl


 

 

12.  Za trasę przebiegu zorganizowanej grupy spływu kajakowego 

odpowiada Organizator. Droga uczestników na start imprezy oraz powrót 

z mety spływu do domu odbywa się na własną odpowiedzialność.  

 

13.  Załączniki do Regulaminu stanowią: 

- karta zgłoszeniowa, 

- karta zgłoszeniowa dziecka, 

- klauzula informacyjna. 

 

14. Postanowienia końcowe: 

1). Udział w spływie kajakowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na 

własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na 

trasie spływu. 

2). Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców 

w razie wypadku lub szkody związanej ze spływem. 

3). Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności 

względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po spływie kajakowym. 

4). Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 

trakcie imprezy. 

5). Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak  

i osób trzecich organizator nie odpowiada.  

6). Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy XVII Spływu Konwaliowym 

Szlakiem Kajakowym. 

7). Wszyscy uczestnicy startując w spływie kajakowym wyrażają zgodę na 

publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu spływu, zamieszczonych w 

mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów zgodnie  



z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

8). Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być 

wykorzystywane przez organizatora, prasę, radio i telewizję. 

9). Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach 

spornych decyzja organizatorów jest decyzja ostateczną. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestników z jego przestrzegania. 

10). Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie bez podania 

przyczyny.  

11). Wszyscy uczestnicy spływu kajakowego zobowiązani są do przestrzegania 

zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią COVID-19. 

 

 


