
Regulaminu
I Zimowego Podwawelskiego Spływu Płetwonurków Wisłą 2014

Spływ jest imprezą rekreacyjną, zawierającą elementy turystyki krajoznawczej, związanej  z 
rekreacyjnym  nurkowaniem swobodnym. Organizatorem jest Akademicki Klub Podwodny Krab AGH. 
Spływ odbędzie się w Krakowie na odcinku rzeki Wisły od Przystani Wioślarskiej AZS AWF Kraków, 
przy ul. Kościuszki 38, km 76+300 do Kładki Ojca Bernatka w Krakowie,  km 78+500, w dniu 01 marca 
2014 r.
1. Celem spływu jest pokonanie wpław, w kombinezonie nurkowym i sprzęcie ABC odcinka rzeki Wisły
wyznaczonej przez organizatora.
2. Start o godzinie 11:00 przy Przystani Wioślarskiej AZS AWF Kraków, przy ul. Kościuszki 38,
3. Meta spływu ma miejsce w okolicy Kładki Ojca Bernatka w Krakowie.

Podstawowe warunki uczestnictwa w spływie:
1. Uczestnikiem  Spływu  może  być  każda  pełnoletnia  osoba,  posiadająca  certyfikat  nurkowy

uprawniający do nurkowania na głębokość min.  18 m,  ubrana w skafander do nurkowania w
zimnej wodzie - suchy lub mokry (min 2x5mm), buty, rękawiczki, fajkę, maskę i płetwy.

2. Każdy uczestnik Spływu potwierdza pisemnie brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia
udziału w spływie.

3. Każdy uczestnik Spływu  bierze udział w na własną odpowiedzialność.
4. Każdy uczestnik może wyjść z wody w dowolnej chwili lub poprosić o podjęcie na ponton. Takie

osoby zostaną pod asekuracją odprowadzone na brzeg.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Spływie jest pisemne potwierdzenie uczestnika o zapoznaniu się z

treścią regulaminu imprezy oraz akceptacji jego warunków, umieszczone na karcie zgłoszeniowej
imprezy (karty zgłoszeniowe udostępnione będą w dniu spływu).

6. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Organizator zapewnia: opiekę asekuracyjną i medyczną w trakcie pokonywania trasy spływu w wodzie
oraz transport ubrań (1 bagaż/osobę) ze startu na metę.

Organizator zastrzega prawo do:
1. Odwołania Spływu bez podania przyczyny, w dowolnym czasie.
2. Zmian w regulaminie, w szczególności skrócenia trasy Spływu, w dowolnym czasie.
3.  Usunięcia  z  udziału  w  spływie  osób  nie  przestrzegających  regulaminu,  będących  w  stanie
nietrzeźwym,  przeciążonych,  nie  podporządkowujących  się  poleceniom  organizatora,  których  stan
wskazuje na wyczerpanie lub wychłodzenie oraz bez podania przyczyny. Decyzję o usunięciu uczestnika
ze spływu podejmują osoby wyznaczone przez organizatora do asekuracji Spływu.

Uczestnicy spływu przyjmują do wiadomości,  że udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody  na  nieodpłatne  ich  fotografowanie,  filmowanie,  nagrywanie  głosu  oraz  transmitowanie,
rozpowszechnianie  lub  pokazywanie  wizerunku  lub  głosu  w  związku  z  programami  lub  artykułami
przedstawiającymi Spływ.  Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego
tytułu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA
w I Zimowym Podwawelskim Spływie Płetwonurków Wisłą 2014

Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem(am) się z Regulaminem Spływu;
2. Akceptuję postanowienia Regulaminu;
3. Brak jest znanych mi przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Spływie.

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………….
Data urodzenia……………………………………………………...........................
Kraków,dn.01.03.2014 roku      Podpis uczestnika…………………………..


