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Honorowy Patronat Posła na Sejm RP Mateusza Bochenka 
WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 

 

 

 



I. Organizatorzy: 

FUNDACJA KAJAKOWA TOŁHAJ – GDK 

        Firma Rivigo Events 

Patronat Honorowy: 

Poseł na Sejm RP Mateusz Bochenek 
 

II. Współorganizatorzy: 

➢ Polski Związek Kajakowy – Kajakarstwo dla Wszystkich 

➢ Miasto SOSNOWIEC 

➢ Miasto PIEKARY ŚLĄSKIE 

➢ Miasto CZELADŹ 

 

III. Komitet Organizacyjny Spływu: 

Komandor:   Grzegorz Guzik  

Komandor :                                                           Bartek Łoziński 

Logistyka :  Mariusz Sikora 

Pilot początkowy :  Andrzej Karbownik 

Pilot Końcowy:  Dominik Gwiazdoń 

Obsługa na rzece :  Instruktorzy i ratownicy Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK 

Sekretariat:  Renata Głuc 

  Marzena Pocheć 

    

IV. Cel imprezy kajakowej 

Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno – krajoznawczym. 

V. Termin Spływu 

  Spływ odbędzie się w dniu 11.11 2022 r. 

VI. Trasa Spływu 

 

Start Piekary Śląskie ul.Czołgistów ( most ) -Meta Sosnowiec Stawiki ul. Kresowa  

Dystans ok 17 km 

Miejsce zbiórki ( meta ) Sosnowiec Stawiki ul. Kresowa ( transport autokarem na start) 

 

 

VII. Warunki uczestnictwa: 

1. Ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej). 

2. Dokonanie opłaty wpisowego . 



3. W imprezie mogą uczestniczyć osoby nie biorące udziału w spływie, które dokonały  opłaty 

wpisowego. 

(w zgłoszeniu należy zaznaczyć , które osoby nie będą pływały kajakiem) 

VIII. Sprzęt: 

Organizatorzy zapewniają kajaki jednoosobowe i dwuosobowe, wiosła oraz kamizelki asekuracyjne 

tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt 

pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie 

przepisy bezpieczeństwa. 

 

IX. Wysokość wpisowego: 

 

I OGÓLNOPOLSKI NIEPODLEGŁOŚCIOWY SPŁYW KAJAKOWY 

„SZLAKIEM DAWNEGO POGRANICZA” – 40 zł 

 

 

 

 

X. Wpłata wpisowego na rzecz Organizatora do dnia 08.11.2022 r na konto: 

Alior Bank nr.07 2490 0005 0000 4000 5293 8344 

                                               z dopiskiem OSK Brynica 2022 i za kogo jest przelew IMIĘ i NAZWISKO 

    OPŁATA WPISOWEGO JEST OBOWIĄZKOWA I GWARANTUJE UCZESTNICTWO W SPŁYWIE!!! 

                                                   !!!!!!!  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!!!!! 

 

 

 

XI. Zgłoszenia 

Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie  telefonicznie : 

Grzegorz Guzik tel.728808256  

lub Renata Głuc        tel.536824103 ( po  15:00) 

O przyjęciu na spływ decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na  limit miejsc. 

Uczestnicy mogą przybywać na miejsce zbiórki od godz.8:00  11.11.2022 

 

                                 

UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 09.11.2022r. pozbawia rezygnującego prawa do 

zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego. 



XII. Informacje: 

Informacje na temat spływu oraz współpracy  można uzyskać u Organizatora: 

728 828 256 Grzegorz Guzik Komandor 

536 824 103 – RENATA GŁUC Sekretariat Spływu 

lub na stronie www.tolhaj-gdk.pl 

 

XIII. Weryfikacja: 

1.  Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji                           

             w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są: 

a) dowód wpłaty wpisowego, 

b) pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej. 
 

 

XIV. Przyjmowanie uczestników: 

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom: 
 

       1.Transport sprzętu wypożyczonego od organizatora, oraz własnego. 

       2.Transport uczestników na start 

3. Gorący posiłek po spływie na mecie . 

4. Ubezpieczenie NW, doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu. 

 

2.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do: 

1. Podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania  

się i przestrzegania Regulaminu Spływu. 

2. Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu w trakcie trwania spływu, płynięcia 

w kamizelce asekuracyjnej. 

3. Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują. 

4. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika  

na rzecz organizatora lub osób trzecich (ZNISZCZENIE LUB ZGUBIENIE WIOSŁA, KAMIZELKI 

ASEKURACYJNEJ I KAJAKU). 

5. Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go zgodnie z poleceniami 

Kierownictwa Spływu. 

6. Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu 

wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym. 

Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie. 

 



 

2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie  

odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe. 

2. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione 

przez uczestnika, w czasie trwania spływu. 

3. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie 

podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez 

obowiązku zwrotu wniesionych opłat. 

4. Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników,  może 

zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku rekompensaty dla 

uczestników. 

5. Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do 

żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy. 

6. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany 

programu spływu (Załącznik nr 1), w zależności  

od zaistniałej sytuacji. 

----------------------------------------------------------------------- 

Wykaz załączników do Regulaminu Ogólnego: 

Załącznik Nr 1: Program I Ogólnopolski Niepodległościowy Spływ kajakowy rz. Brynica „ Szlakiem dawnego 

pogranicza” 11.11.2022 

 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Program imprezy : 

 

Godz. 8:00    Zbiórka Sosnowiec – Stawiki ul. Kresowa 

Godz.8:00 – 8:45 Weryfikacja w sekretariacie spływu 

Godz. 8:50     wyjazd autokarem na start spływu w Piekarach Sląskich 

Godz 10:00    start spływu Piekary Sląskie ul. Czołgistów ( pod mostem) 

Godz .14:30   gorący posiłek na mecie spływu Sosnowiec- Stawiki 

Godz 16:00    zakończenie spływu 

 

W związku z charakterem imprezy- Swięto Niepodległości, prośba o zabranie ze sobą akcentów z barwami 

narodowymi ( ubiór, flagi , balony itp.) 

 

IV. Postanowienia Końcowe : 

1. Aby zamieścić informacje oraz zdjęcia związane z „ I Ogólnopolski Niepodległościowy Spływ kajakowy 

rz. Brynica „ Szlakiem Dawnych  Granic „ 11.11.2022 na portalach internetowych, gazetach, ulotkach itp. 

należy uzyskać zgodę Organizatorów (zgodę mają wszyscy partnerzy medialni). 

2. Za sprawy finansowe i rozliczenie spływu odpowiada  Fundacja Kajakowa  

TOŁHAJ - GDK. 

 3.Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Spływu. 

 

                                                                                Z turystycznym pozdrowieniem: 
         Organizatorzy 

         Fundacja Kajakowa  Tołhaj GDK 

          Firma Rivigo Events 

 

 


