
"Płyń po zdrowie" - ogólnopolski program promujący aktywność sportową 
w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych. 

Rodzinna Szkółka Kajakowa

Kurs na FREESTYLE 

im. Michała Radka „Fido”

REGULAMIN 

1. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 
02-954  Warszawa,  ul.  Goplańska  29/132  we  współpracy  z  Warszawskim  Akademickim
Klubem Kajakowym Habazie.

2. Termin:  

09-11.10.2015 r.

3. Miejsce:  

Centrum Sportu i Rrekreacji Warka, ul. Warszawska 45, 05-660 Warka

4. Warunki uczestnictwa:

Ukończone  18  lat  i  stan  zdrowia  umożliwiający sportowo-rekreacyjne  uprawianie  sportu.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów.

5.  Sprzęt:

Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt niezbędny do zajęć szkoleniowych. Osoby biorące
udział w zajęciach zobowiązane są do posiadania stroju kąpielowego zgodnego regulaminem
pływalni – wytyczne znajdują załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6.  Informacje o spływie można uzyskać pod numerem telefonu:

601 388 250 – Agnieszka Gostkowska

508 180 888 – Tomasz Kowalczyk

7.  Zgłoszenie/Weryfikacja:
Koszt udziału w imprezie wynosi:
90 zł osoba dorosła, 70 zł dzieci/młodzież szkolna.
W  celu  dokonania  poprawnego  zgłoszenia,  należy  wypełnić   deklarację uczestnictwa  w
imprezie, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i przesłać ją  do biura spływu
na adres biuro@sitk.pl
Ze  względu  na  ograniczoną  liczbę  miejsc,  w  przypadku  każdego  uczestnika,  organizator
zastrzega sobie prawo do przesłania potwierdzenia zakwalifikowania lub odmowy przyjęcia
uczestnika  w imprezie.
Osoba zakwalifikowana do udziału w imprezie, staje się jej uczestnikiem z chwilą dokonania
weryfikacji w biurze, podczas której okazuje dowód osobisty oraz dowód opłaty wpisowego. 
Bazą imprezy jest Centrum Sportu i Rrekreacji Warka, ul. Warszawska 45, 05-660 Warka



Weryfikacja rozpocznie się dnia 9 października o godz. 18:00.

8.  Świadczenia na rzecz uczestnika:
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW,
- udział w zajęciach warsztatowych na basenie, w ramach harmonogramu szkolenia,
- posiłki regeneracyjne w sobotę i niedzielę,
- noclegi w pokojach CeSiR Warka (Uwaga: liczba miejsc noclegowych ograniczona),
- możliwość korzystania z infrastruktury basenowej w przerwach pomiędzy blokami zajęciowymi,
- wsparcie instruktorsko/ratownicze podczas zajęć,
- przynależność do drużyny,
- możliwość udziału w rywalizacji sportowej,
- certyfikat ukończenia warsztatów kajakowych.

9.  Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do:

- przestrzegania Regulaminu Imprezy oraz zarządzeń Organizatorów,
- posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego,
- udzielania pomocy innym, 
- pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
-  przestrzegania  regulaminu  CeSiR  Warka  w  zakresie  przebywania  na  terenie  ośrodka  oraz
przepisów przeciwpożarowych,
- przestrzegania ciszy nocnej,
- przestrzegania zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie zajęć basenowych,
jak również podczas rywalizacji sportowej,
- przestrzegania zakazu nadużywania alkoholu podczas trwania pozostałych elementów imprezy,
- przestrzegania zakazu stosowania środków odurzających.

10.  Postanowienia końcowe:

Uczestnicy  biorą  udział  w  imprezie  na  własną  odpowiedzialność.  Za  osoby  niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  straty  materialne  poniesione  przez
uczestnika w czasie trwania imprezy.

Organizator  ma  prawo  wykluczenia  z  imprezy  osób,  które  nie  podporządkowują  się
ninniejszemu Regulaminowi bez obowiązku zwrotu wpisowego.

Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane
z organizacją imprezy.

Kierownictwo imprezy  zastrzega  sobie  prawo interpretacji  niniejszego Regulaminu  i  zmiany
programu w zależności od zaistniałej sytuacji.

Regulamin punktacji indywidualnej

I. Cel regulaminu
Celem regulaminu jest  zapewnienie  bezpieczeństwa podczas  imprezy oraz obiektywne ustalenie
kolejności miejsc zajętych przez drużyny i uczestników poszczególnych konkurencji.



II. Postanowienia ogólne
1. W punktacji imprezy biorą udział wszyscy zweryfikowani uczestnicy. 
2. Start  w  każdej  konkurencji  odbywa na  podstawie  regulaminu,  wydawanego  na  życzenie  w

biurze imprezy podczas weryfikacji.
3. Każdy  zawodnik  musi  mieć  założony  numer  startowy,  który  jest  podstawą  do  klasyfikacji

sportowej. 

III. Konkurencje
- konkurs „kajak na uwięzi”,
- konkurs strzelecki z broni pneumatycznej – konkurencja indywidualna, w formule open,
- konkurs rzutów rzutką – rozgrywki w systemie pucharowym,
- konkurs rzutów frisby,
- konkurs plastyczny.

1. W konkurencjach mogą startować wszyscy zweryfikowani uczestnicy imprezy.
2. Zasady rozgrywania każdej konkurencji będą dostępne w biurze imprezy oraz na miejscu przed

rozpoczęciem rywalizacji.

VI. Punktacja indywidualna
1.  Zależnie od zajętego miejsca w rozgrywanych podczas imprezy konkurencjach osoba otrzymuje:

 za I miejsce + 100 pkt.
 za II miejsce + 95 pkt.
 za III miejsce + 90 pkt.
 za IV miejsce + 85 pkt.
 za V miejsce + 80 pkt.
 za każde następne o 1 pkt mniej.

VII. Punktacja drużynowa
1. Podczas  imprezy  uczestnicy  będą startować w  ramach  jednej  z  dwóch  drużyn,  do  której

zostaną przydzieleni w drodze losowania podczas weryfikacji,
2. Do punktacji  drużynowej zalicza się sumę punktów zdobytych przez 10 najlepszych osób w

konkurencjach sportowych,
3. Od ww. sumy odejmuje się punkty za: 

•  wykluczenie z imprezy członka drużyny -100 pkt,
•  dyskwalifikację zawodnika drużyny -100 pkt.

VIII. Protesty
1.  Protesty  dot.  decyzji  sędziów  poszczególnych  konkurencji  należy  składać  pisemnie  w

Sekretariacie imprezy, najpóźniej w ciągu godziny od zakończenia konkurencji.
4. Protesty  dot.  klasyfikacji  końcowej  należy  składać  najpóźniej  w  ciągu  jednej  godziny  po

wywieszeniu wyników nieoficjalnych.
6. Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 50 zł, które podlega zwrotowi w razie uznania

protestu.

IX. Nagrody
Za zajęcie I i II miejsca w klasyfikacji drużynowej – zespoły otrzymają dyplomy.
Trzy najlepsze osoby w każdej konkurencji otrzymają wyróżnienia indywidualne.



Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki


