Kostrzyńska Dziesiątka Kajakowa
24 sierpnia 2019 r.
Regulamin
Cel imprezy:
Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój turystyki kajakowej w województwie lubuskim.
Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i
turystyką. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Promowanie miejscowych szlaków wodnych oraz walorów sportowych i turystycznych
województwa lubuskiego, w szczególności okolic Kostrzyna nad Odrą.
Organizator:
Kostrzyński Klub Sportów Wodnych
Kontakt: e-mail: klub@kksw.org; tel. 503 980 587; www.kksw.org
Kostrzyńska Dziesiątka Kajakowa dofinansowana jest ze środków Urzędu Miasta
Kostrzyna nad Odrą.
Miejsce i termin:
Biuro mieścić się będzie na przystani miejskiej MOSiR w Kostrzynie nad Odrą przy ul.
Sikorskiego 1. Impreza odbędzie się na rzece Warcie oraz jej starorzeczach w dniu 24 sierpnia
2019 r. od godziny 10:00. Miejsce zbiórki na przystani MOSiR w Kostrzynie nad Odrą przy
ul. Sikorskiego 1.
OGÓLNE ZASADY IMPREZY:
Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
2. Udział w imprezie może wziąć każdy – pod warunkiem, ze posiada podstawowe
umiejętności pływania kajakiem (początkowy odcinek trasy należy płynąć w
przeciwnym kierunku do nurtu rzeki Warty tzw. pod prąd).
3. Wszyscy uczestnicy muszą podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do udziału w zawodach (dla osób poniżej 18 lat oświadczenia podpisują
rodzice lub prawni opiekunowie).
4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia przez nich pisemnego oświadczenia o
znajomości warunków udziału w imprezie i zapoznania się z regulaminem imprezy
(dla osób poniżej 18 lat oświadczenia podpisują rodzice lub prawni opiekunowie).
5. Uczestnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
6. Uczestnik może wziąć udział w Kostrzyńskiej Dziesiątce Kajakowej korzystając z
własnego sprzętu.
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7. Dla uczestników nie posiadających własnego sprzętu Organizator zapewnia kajaki,
kamizelki i wiosła, jednak ilość ich jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
8. W każdym zespole (kajaku) przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat.
9. Młodzież w wieku 16-18 lat może brać udział w imprezie za pisemną zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych. Dzieci poniżej 16 lat mogą brać udział w imprezie jedynie
będąc pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych lub osób przez nich
wskazanych i obecnych w tym czasie na imprezie (także podczas spływu).
10. W czasie trwania imprezy wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz
spożywania alkoholu.
11. Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo pod adresem: klub@kksw.org
12. Termin zgłaszania upływa 23 sierpnia 2019 r.
13. Po zakończeniu Kostrzyńskiej Dziesiątki Kajakowej odbędzie się część biesiadna, w
której wezmą udział wszyscy uczestnicy oraz organizatorzy.
14. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominek, zwycięzcy otrzymają puchar.
15. Uczestnicy Kostrzyńskiej Dziesiątki Kajakowej zobowiązani są do uiszczenia opłaty
wpisowej w wysokość 15 zł za osobę. Członkowie Kostrzyńskiego Klubu Sportów
Wodnych oraz Klubu Żeglarskiego „Delfin” są zwolnieni z opłaty. Opłatę należy
dokonać u skarbnika KKSW. Opłata zostanie przeznaczona na organizację części
biesiadnej.
16. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od NNW.
Trasa imprezy:
1. Impreza odbędzie się na rzece Warcie oraz jej starorzeczach, uczestnicy będą mieli do
pokonania dystans około 10 km.
2. Impreza rozpocznie się na Przystani Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą i tam zakończy.
3. Uczestnicy startować będą ze startu wspólnego na wodzie .
4. Osada, która pokona etapy zgodnie z regulaminem w najkrótszym czasie zastaje
zwycięzcą.
5. Linia mety znajduje się w zatoce na przystani Miejskiej przy pływających pomostach.
6. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić Organizatorom najpóźniej w
momencie rejestracji w Biurze Zawodów.
7. Zabroniona jest wymiana uczestników w trakcie imprezy.
Bezpieczeństwo:
1. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizatorzy nie
odpowiadają za uczestników, ani osoby trzecie.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą
się w trakcie imprezy.
3. Wszyscy uczestnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatorów oraz
zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.
4. Każdy uczestnik imprezy (dotyczy każdej osoby niezależnie od wieku) zobowiązany
jest do pływania podczas imprezy na wodzie w poprawnie założonej kamizelce
asekuracyjnej.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że
bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz, że został
poinformowany o sposobie zabezpieczenia imprezy. Za osoby poniżej 18 roku życia
taką zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
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6. Każdy uczestnik musi posiadać umiejętność pływania, pozwalającą przepłynąć
minimum 200m . Zobowiązany jest podpisać oświadczenie o umiejętności pływania.
Za osoby poniżej 18 roku życia takie oświadczenie podpisują rodzice lub prawni
opiekunowie.
7. Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem od NNW.
Ruch wodny:
1. Spływy będą odbywały się przy nieograniczonym ruchu wodnym. W miejscach
szczególnie niebezpiecznych uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność i
rozwagę.
2. Osada musi zachować szczególną uwagę i ostrożność przy kursach kolizyjnych z
innymi jednostkami pływającymi.
3. Osada musi zachować szczególną uwagę i ostrożność i bezwzględnie ustąpić prawa
drogi łodziom żaglowym oraz jednostkom służb ratowniczych i porządkowych.
4. Na trasie mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg
imprezy.
Warunki atmosferyczne:
W trosce o bezpieczeństwo uczestników Organizatorzy mają prawo, ze względu na
warunki atmosferyczne, do odwołania imprezy.
Procedury w razie wypadku:
1. Ważne numery telefonów podane zostaną na odprawie dla zawodników.
2. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a niemożliwe stanie się
skontaktowanie z organizatorami lub obsługą medyczną za pomocą telefonu
komórkowego, trzeba używać gwizdka lub innych środków do wzywania pomocy, w
taki sposób, aby zwrócić na siebie uwagę. Nieuzasadnione użycie gwizdka może
skutkować dyskwalifikacją osady.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi lub
osobom trzecim w razie wypadku.
4. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z innego zespołu lub osobom
trzecim, uczestnik lub osada zostanie zdyskwalifikowana.
5. Jeśli pomoc zostanie udzielona, osada może otrzymać bonus czasowy od
Organizatorów.

INNE INFORMACJE
Zasady Fair-Play:
1. Aby rywalizacja w ramach imprezy przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play
każdy uczestnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości,
udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń
Organizatorów.
2. Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:
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a) - wolniejszy zespół (kajak) powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
b) - uczestnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, gdy trasa jest trudna
technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
c) - osady muszą przestrzegać przepisów prawa, w tym prawa regulującego ruch
wodny,
d) - podczas płynięcia osada nie może przeszkadzać innym zespołom, zwłaszcza
odpychać lub uderzać w ich kajak i wiosła,
e) - zespół, który zauważy zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników lub kłopoty
innego zespołu na trasie winien zgłosić to Organizatorom, a także w miarę
własnych możliwości udzielić niezbędnej pomocy.
Ochrona środowiska naturalnego:
1. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą
zanieczyszczać trasy.
2. Nie wolno wyrzucać żadnych śmieci z kajaka. Zaśmiecanie trasy karane będzie
dyskwalifikacją.
Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne:
1. Prywatne zdjęcia oraz nagrania z imprezy nie mogą być emitowane publicznie, w
komercyjnych lub nie komercyjnych mediach bez zgody Organizatorów.
2. Wszyscy uczestnicy startując w imprezie wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich
wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych
osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz w reklamach,
materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i
sponsorów. Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w zawodach.
3. Wszyscy uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów związanych z realizacją imprezy oraz do celów
marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów. Nie
podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
imprezie.

Zapoznanie się z zasadami i regulaminami:
Każdy uczestnik imprezy oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18 roku życia
oświadczenie to potwierdza rodzic lub prawny opiekun):
a) akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania imprezy oraz zgadza się z zapisami
regulaminu i warunkami uczestnictwa,
b) bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
c) przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się
prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów lub jego partnerów w
razie wypadku lub szkody związanej z zawodami,
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d) przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,
sędziów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i osób działających w imieniu
Organizatorów,
e) przyjmuje do wiadomości, że Organizatorzy i wszystkie instytucje i osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu,
f) swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu
zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,
g) swoim podpisem zapewnia, że posiada umiejętność pływania, pozwalającą przepłynąć
minimum 200m,
h) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją
zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów
medialnych i sponsorów. Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w zawodach.
Inne:
1. Jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas zawodów
jest zabroniona. Nielegalna pomoc powodować będzie dyskwalifikację zawodników.
2. W miejscach odbywania się zawodów obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek
działalności promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub
organizacja chcąca prowadzić taką działalność uzyska zgodę Organizatorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas
imprezy.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z imprezą, w tym
uczestników.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania imprezy.
4. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako
usprawiedliwienie.
5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, Organizatorów i innych
osób (w tym publiczności).
6. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są
jednak jej uczestnikami.
7. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do
Organizatorów.
8. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będą rozstrzygać
Organizatorzy.
9. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom
przed startem w dniu zawodów.
10. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatorów.
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