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REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ  

„100 KAJAKÓW NA 100-LECIE”                                                                                                                                  

1. Organizatorem spływu kajakowego jest Akademia Marynarki Wojennej. 

2. Cel imprezy:  

- upamiętnienie obchodów 100-lecia utworzenia Akademii Marynarki Wojennej; 

- zapoznanie z walorami turystyczno – krajoznawczymi regionu ; 

- zapoznanie uczestników z jedną z największych atrakcji turystycznych – Parkiem 

Narodowym „Bory Tucholskie” - unikatem w skali europejskiej; 

- zaprezentowanie atrakcji i piękna szlaku kajakowego - jednego z najciekawszych, 

jak również najbardziej urozmaiconych w Polsce; 

- integracja środowiska akademickiego oraz rodzin poprzez uprawianie turystyki 

kwalifikowanej; 

- obcowanie z przyrodą przy dobrej zabawie dla przeciętnie wysportowanego 

turysty; 

- promocja Akademii Marynarki Wojennej. 

3. Termin: 04.06.2022 r. (sobota). 

4. Planowane jest zorganizowanie przez AMW poczęstunku po zakończeniu spływu. 

Pozostałe wyżywienie we własnym zakresie. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych 

odręcznie niezbędnych dokumentów tj. karta zgłoszenia i regulamin na adres 

zsi.wdiom@amw.gdynia.pl do dnia 20.05.2022 r. 

6. Informacje dodatkowe: 

- informację o rezygnacji z udziału należy przesłać na adres e-mail: 

zsi.wdiom@amw.gdynia.pl ; 

- zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą zweryfikowania przez 

organizatora spływu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków (NNW). Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek posiadania aktualnej 

polisy NNW na czas trwania imprezy. 

ETAPY SPŁYWU: 

04 czerwca 2022 (sobota) 

Przyjazd uczestników do miejsca zbiórki: Laska, przystań kajakowa. 

I etap spływu: rzeka Zbrzyca, Brda (odcinek m. Laska - m. Płęsno (ok. 14 km), postój  

w m. Płęsno 2, 89-608 Swornegacie „Ostoya nad Brdą”. 

II etap spływu: „Ostoya nad Brdą” - Ośrodek szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej, 

Cyranka (ok. 9 km). 

UWAGA! 
Liczba kajaków udostępniana przez organizatora jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
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ORGANIZATOR ZAPEWNIA NIŻEJ WYMIENIONE ŚWIADCZENIA: 

- opiekę ratowniczą i doraźną pomoc przedmedyczną; 

- przewóz osób i sprzętu na trasie spływu (nie dotyczy transportu prywatnych kajaków); 

- zabezpieczenie postoju kajaków między etapami spływu; 

ZGŁOSZENIA: 

Wyłącznie na kartach zgłoszenia należy przesłać do 20.05.2022 r. na adres e-mail: 

zsi.wdiom@amw.gdynia.pl z dopiskiem: „100 kajaków na 100–lecie AMW” lub dostarczyć do 

organizatora. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Organizator zawiadomi pisemnie lub telefonicznie o odmowie przyjęcia na spływ, np. ze względu 

na ograniczoną ilość miejsc. 

2. Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą zweryfikowania przez organizatora. Do 

weryfikacji niezbędne są następujące dokumenty: 

a. dowód osobisty; 

b. ewentualna legitymacja posiadających kwalifikacje turystyczne (kajakowe i ratownicze); 

c. wypełniona karta zgłoszenia – (do pobrania na stronie https://www.amw.gdynia.pl). 

3. Uczestnicy winni zgłosić się w miejscu zbiórki w dniu 04.06.2022 r. do godziny 1000. 

4. Istnieje możliwość, po wcześniejszym zgłoszeniu, przejazdu do miejsca zbiórki transportem 

organizatora na trasie: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – Laska (przystań kajakowa) oraz 

powrotu na trasie: Cyranka, Ośrodek szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej – Akademia 

Marynarki Wojennej w Gdyni. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Spływ Kajakowy AMW „100 kajaków na 100–lecie AMW” jest imprezą otwartą, środowiskową, 

o charakterze rekreacyjnym. 

2. W imprezie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie umiejące pływać. Dzieci i młodzież do lat 18 

mogą uczestniczyć w spływie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, 

będących prawnymi ich opiekunami. 

3. Uczestnicy imprezy ponoszą odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wywołane swym 

działaniem lub zaniechaniem w ramach uczestnictwa w imprezie. Potwierdzenie własnoręcznym 

podpisem „Karty Zgłoszenia” jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości postanowień 

niniejszego regulaminu. 

4. Od uczestników imprezy wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki 

kajakowej. 

5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do: 

a. przestrzegania postanowień regulaminu oraz podporządkowania się wszystkim 

zarządzeniom i poleceniom kierownictwa spływu; 

b. przestrzegania zasad zachowania obowiązujących na terenie ośrodka - bazy spływu; 

c. przestrzegania postanowień „Karty Turysty”, przepisów prawa wodnego, zasad ochrony 

przyrody i przepisów przeciwpożarowych; 

d. posiadania apteczki lub podstawowych środków opatrunkowych i przeciwbólowych, oraz 

niezbędnego wyposażenia osobistego; 

e. udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy jej potrzebują; 

f. zabezpieczenia sprzętu pływającego po etapach zgodnie z poleceniami kierownictwa; 

g. bezwarunkowego zachowania trzeźwości podczas trwania spływu; 
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h. pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika spływu na rzecz 

organizatora lub osób trzecich; 

i. przestrzegania zasad pływania na trasie spływu, a w szczególności: 

- nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem; 

- nie wyprzedzania pilota początkowego spływu; 

- nie pozostawania za pilotem końcowym spływu; 

- przestrzegania zasady płynięcia w założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym/kapoku, 

pasie ratunkowym, kamizelce ratunkowej lub asekuracyjnej; 

- podporządkowania się poleceniom organizatorów spływu, pilotów, ratowników. 

6. Organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania niezbędnych zmian na trasie spływu 

oraz w jego programie. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytuł wypadków, urazów i szkód 

w mieniu powstałych w czasie trwania imprezy. 

8. W przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie spływu lub w miejscu 

zakwaterowania, kierownictwo zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z imprezy. 

9. Spływ odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu pozostaje w wyłącznych 

kompetencjach kierownictwa spływu. 

WSZELKIE ZAPYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL: 

ZSI.WDIOM@AMW.GDYNIA.PL 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

NA SPŁYW AMW  „100 KAJAKÓW NA 100–LECIE AMW” 

Uwaga!  

Każdy uczestnik powinien wypełnić osobną kartę. 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA  

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES MAIL  

SERIA I NUMER  

DOWODU OSOBISTEGO 
 

WŁASNY KAJAK: 

TAK             NIE 
(WŁAŚCIWE ZAKREŚLIĆ) 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

 

UWAGI I ŻYCZENIA: 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celach niezbędnych do 

realizacji tego wydarzenia przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z 

siedzibą przy ul. Śmidowicza 69 w Gdyni. zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). 
……………………………. 

data i podpis 

Oświadczam, że warunki uczestnictwa w spływie AMW „100 kajaków na 100 – lecie AMW” zawarte 

w regulaminie są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania. ……………………………. 

data i podpis 

 

 

 


