
REGULAMIN AKCJI  „CHOINKA ZA KAJAK” 

Akcja pozwala uczestnikom zasadzić własne drzewko choinkowe na terenie 

przystani Zimne Wody ul. Toruńska 155F, tym samym rozbudowując strefę 

zieloną na wyżej wymienionej przystani. W zamian za posadzenie choinki, 

uczestnik dostaje voucher na udział w  zorganizowanym spływie kajakowym na 

trasie Smukała (kładka) – Zimne Wody, w jednym z dwóch terminów 17.05.2020 

lub 24.05.2020. Spływ kajakowy zakończony jest ogniskiem (bez wyżywienia), 

dla uczestników spływu. 

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest przyniesienie oraz 

zasadzenie choinki na  terenie przystani Zimne Wody, Toruńska 155F 

Bydgoszcz, w miejscu wyznaczonym przez osoby nadzorujące teren, po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

 

2. Voucher na udział w spływie kajakowym przekazany zostanie po 

posadzeniu choinki. 

 

3.  Posadzenie jednej choinki pozwala na udział  w spływie kajakowym jednej 

osobie. 

 

4. Liczba uczestników w spływie kajakowym jest ograniczona. 

 

5.  Akcja zaczyna się 16.12.2019r i trwa do 01.05.2020, przy czym może 

zostać zakończona przed planowanym czasie przez organizatora w 

przypadku braku wolnych miejsc. 

 

6. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku 

złożenia rezygnacji ze spływu. 
 

7. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na 

udział w spływie - bez względu na stopień umiejętności pływania. 

 

8. 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. 

 

9. Spływ kajakowy prowadzony jest przez doświadczonego Instruktora 

turystyki kwalifikowanej. Osoby uczestniczące w spływie kajakowym, 

zobowiązane są do przestrzegania poleceń Instruktora. 

 

10. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej 

kamizelce. 

 



11. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania 

środków odurzających. 

 

12. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli 

 

13. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwalana podjęcie 

przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z 

pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy 

 

14. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) 

powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem. 

 

15.  Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) 

powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem. 

 

16.  Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego 

sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody. 

 

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.  Instruktor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie 

podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych 

opłat. 

 

19. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie 

postępować według poleceń kierownictwa spływu. 

 

20. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu. 

 

21. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia 

na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega 

zwrotowi. 

 

22.  O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

23.  Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być 

wykorzystywane do celów promocyjnych spływu. 


