REGULAMIN
Ornitologiczne spływy Wisłą Warszawską
1. Organizator i kadra wyprawy
Fundacja Promocji Rekreacji „KiM”
05-092 Łomianki, ul.Partyzantów 21
tel.: 602-399-238
www.fundacjakim.pl
info@fundacjakim.pl
Szef projektu: Marcin Chodorowski - kom.600889190
Działania na wodzie:
Komandor spływu: Marcin Chodorowski – 602399238
Instruktorzy kajakarstwa Fundacji KiM
Wolontariusze
2. Trasa spływu po Wiśle:
Start: Port Czerniakowski.
Zakończenie: Port Żerański
3. Terminy spływów:
28 i 29 września oraz 6 października 2013.
Spotykamy się w Porcie Czerniakowskim pod estakadą Mostu Łazienkowskiego (ul.Zaruskiego)
4. Cel imprezy:
Realizacja szkoleniowych spływów kajakowych, podczas których wiodącymi tematami będą: techniki
bezpiecznego pływania kajakiem po Wiśle, obserwacja ptaków podczas spływu, pogadanka między
innymi nt. ochrony siedlisk ptaków - poprowadzi zaproszonego ornitologa; pogadanka na temat
ekosystemu metropolii warszawskiej
5. Dystans i czas:
- około 10 km ok. 6 godzin.
6. Program spływu.

9:00 – 9:30 odprawa w Porcie
Czerniakowskim
9:30 – 10:30 przypomnienie
technik wiosłowania i
manewrowania kajakiem ćwiczenia na wodach Portu
Czerniakowskiego
10:30 – 15:00 ornitologiczny
spływ Wisłą Warszawską
7. Uczestnik zobowiązuje się:

1. Zapoznać się z regulaminem spływu i zasadami bezpieczeństwa omówionymi przez
instruktorów z Fundacji KiM.
2. Podporządkować się poleceniom wydawanym na wodzie przez komandora lub instruktorów.
3. Podczas spływu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków
odurzających. Jeżeli organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości,
uczestnik nie będzie dopuszczony do spływu. Powrót do domu uczestnik zapewni sobie na
swój koszt i we własnym zakresie.
4. Udzielać pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom spływu na trasie spływu.
5. Nie zanieczyszczać trasy spływu.
6. Podczas spływu uczestnik ma obowiązek płynięcia w dopasowanej i zapiętej kamizelce
asekuracyjnej lub ratunkowej.
7. W stosunku do uczestników spływu oraz innych użytkowników rzeki uczestnik jest
zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
8. Dbać o powierzony sprzęt turystyczny.
9. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w
razie uszkodzenia lub zagubienia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

8. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty, prawo do udziału mają tylko osoby pełnoletnie.
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).
Uczestnictwo w spływie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie
wizerunku uczestnika przez Fundację Promocji Rekreacji „KiM” na fundacyjnej stronie internetowej, w
wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej.
W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia dystansu.
Udział w spływie jest bezpłatny
W ramach udziału uczestnik otrzymuje:
1. sprzęt kajakowy
2. obsługę przewodnicką i instruktorską
3.pamiątkową książkę nt. ptaków Środkowej Wisły
Uczestnicy proszeni są o:
1. zabranie ze sobą lornetek przydatnych podczas obserwacji ptaków
2. zabranie ubrania gwarantującego komfort w panujących warunkach atmosferycznych
3. zabrania obuwia, w którym – w razie konieczności – będzie można brodzić w wodzie
4. zabrania ze sobą prowiantu i picia
9. Zgłoszenia uczestników – warunki udziału w projekcie
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wszystkie pola obowiązkowe) internetowy jest
warunkiem uznania zgłoszenia za ważne i umieszczenia uczestnika na internetowej liście kandydatów
do udziału w wyprawie.
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kandydatów jest przygotowanie hasła lub rysunku /
plakatu lub tekst promującego ochronę siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
oraz zapoznanie się z filmem dostępnym pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=yF1OS12Wtvo&feature=player_embedded#at=14

Przygotowane materiały należy przesłać na adres info@fundacjakim.pl Zostana one krzekazane do
Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
Zgłoszenia telefoniczne nie są przyjmowane ale tą drogą można uzyskać dodatkowe informacje od
organizatora.

10. Transport
Organizator nie zapewnia uczestnikom, którzy przyjadą własnymi samochodami na miejsce
strzeżonych miejsc parkingowych oraz transportu z Portu Żerańskiego.
11. Patronat i sponsorzy
„Projekt “Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” realizowany dzięki wsparciu udzielonemu ze środków
pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz
z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
13. Postanowienia końcowe
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
wyprawy.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

Marcin Chodorowski
Prezes
Fundacji KiM

