Rekreacyjny Spływ Kajakowy
dla członków Koła SEP nr 4
Rybnik Stodoły, 13 czerwiec 2018 r.
PROGRAM









godz. 16.00 – Zbiórka przy Elektrowni Łaziska, przejazd transportem wspólnym
godz. 17.00 - Zbiórka na Przystani rowerowo-kajakowej „Aktywni” (Rybnik – Stodoły,
ul. ks. Emila Szramka 11)
godz. 17.15 - Szkolenie kajakowe, wydanie sprzętu
godz. 17.30 - Start spływu
godz. 20.00 - Zakończenie części spływowej w Rudach
godz. 20.30 - Transport (wozy taborowe lub bus) uczestników spływu na biwak (Rybnik –
Stodoły, ul. Ks. Emila Szramka 11)
godz. 21.00 - Podsumowanie imprezy, Poczęstunek (żurek lub grochówka z kuchni polowej
ognisko z kiełbaskami, chleb ze smalcem, ogórek, herbata, pieczywo, dodatki)
godz. 22.30 - Zakończenie imprezy, powrót do Elektrowni Łaziska

REGULAMIN















Zapisy od 30 kwietnia br. w serwisie sportowym www.ssk-elektro.pl wraz z opłatą startową
(przelew na konto SSK Elektro, dane dostępne w serwisie sportowym SSK Elektro „Kontakt”):
 bezpłatnie – dzieci do 5 lat
 10 zł – członek SEP, członek SSK Elektro, dzieci do 15 lat członków SEP lub SSK Elektro
 90 zł – pozostałe osoby
Dla celów ubezpieczeniowych należy podać PESEL uczestnika (przy przelewie).
W przypadku rezygnacji z Rekreacyjnego Spływu Kajakowego opłata nie podlega zwrotowi.
Opłata startowa zawiera:
 sprzęt kajakowy wraz z kamizelkami asekuracyjnymi
 opiekę instruktorów kajakarstwa PZKaj oraz TTPiK
 transport z mety spływu na start
 ratownika na wodzie
 organizację ogniska, zadaszoną wiatę imprezową
 poczęstunek (kiełbaski, żurek, dodatki, chleb ze fetem, herbata, kawa)
 dobra zabawę i odpowiedni zastrzyk adrenaliny
 parking dla uczestników
 ubezpieczenie.
Rekreacyjny Spływ Kajakowy odbędzie się tylko w przypadku zgłoszenia się minimum
16 uczestników. W przeciwnym razie pełna wpłacona opłata startowa będzie podlegać
zwrotowi.
Maksymalna liczba uczestników – 50 osób (25 kajaków). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy powinni zabrać ze sobą ubrania na zmianę, obuwie umożliwiające wejście do wody,
możliwe wywrotki kajaków.
Organizator Rekreacyjnego Spływu Kajakowego nie przyjmuje na siebie żadnej
odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez
uczestników.
Interpretacja niniejszego Rekreacyjnego Spływu Kajakowego oraz wszystkich spraw w nim nie
ujętych należy wyłącznie do Organizatora.
Więcej szczegółowych informacji udziela kol. Marian Kuś (tel. 501-568-486).
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