
Karta Zgłoszeniowa Uczestnictwa  
W spływie kajakowym – IV edycja 500 kajaków 

 
ORGANIZATOR: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie 

 
TERMIN SPŁYWU: 6-7 sierpnia 2016 r.   TRASA SPŁYWU: Drohiczyn – Granne - Nur 

 
Dane uczestnika:  

1. Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………………… 

3. PESEL  ………………………………………………………………………………… 

4. Telefon i e-mail kontaktowy  ………………………………………………………………………………… 

 
Akceptuję odpłatność za uczestnictwo w spływie w kwocie: 
 
Spływ 1 dniowy – 6 sierpnia 2016 r. - spływ Bugiem Trasą Drohiczyn – Granne 
 

60,00 zł – (cena obejmuje udostępnienie 1 miejsca w kajaku dwuosobowym z osprzętem (wiosło + kapok), 
ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posi łek na wieczornej biesiadzie, koszulka ze spływu, transport po 
zakończonym spływie do Drohiczyna) 

 
+ 25,00 zł – dla osób które chcą płynąć same w kajaku. 

 
35,00 zł – dla osób posiadających własny kajak (cena obejmuje, ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, 
posiłek na wieczornej biesiadzie, koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna) 
 

Spływ 2 dniowy – 6 - 7 sierpnia 2016 r. - spływ Bugiem Trasą Drohiczyn – Granne - Nur 
 

110,00 zł – (cena obejmuje udostępnienie 1 miejsca w kajaku dwuosobowym z osprzętem (wiosło + kapok), 
ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posi łek (na wieczornej biesiadzie 6 sierpnia, śniadanie 7 sierpnia), 
koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna) 
 
+ 50,00 zł – dla osób które chcą płynąć same w kajaku. 
 
55,00 zł – dla osób posiadających własny kajak (cena obejmuje, ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, 
posiłek (na wieczornej biesiadzie 6 sierpnia, śniadanie 7 sierpnia), koszulka ze spływu, transport po 
zakończonym spływie do Drohiczyna) 

 
I zobowiązuję się wpłacić ją na konto Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie,  
ul. Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn, nr konta 73 8092 0001 0035 9209 2000 0010. 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku 
nieobecności na spływie z przyczyn nie zależnych od organizatora lub rezygnacji w terminie 7 dni przed 
planowanym terminem spływu. 
 
Wypełniony i podpisany formularz wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn lub przesłać drogą elektroniczną 
w postaci skanu na adres r.siwek@drohiczyn.pl do dnia 1 sierpnia 2016 roku. 
 

UWAGA – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Spływu 500 kajaków organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Drohiczynie. Oświadczam, że biorę udział w spływie kajakowym na własną odpowiedzialność, a mój stan zdrowia pozwala na tego 
typu rekreacje. Zobowiązuje się do pokrycia kosztów zniszczonego lub zgubionego sprzętu powierzonego mi (kajak, wiosło, 
kapok/kamizelka asekuracyjna, inne wyposażenie) w użytkowanie przez organizatora spływu. 
 

…………………………………           …………………………..………… 
Miejscowość, data           czytelny podpis uczestnika 

 

Więcej informacji: 
Organizator / Dyrektor MGOK Drohiczyn - Rafał Siwek – 501 701 152, r.siwek@drohiczyn.pl  
www.500kajakow.pl  
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