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Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego 

oraz Burmistrza Miasta Sławków Rafała Adamczyka  
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I. Organizatorzy: 

• Urząd Miejski w Sosnowcu 

• Urząd Miasta Sławków  

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 

• Fundacja Kajakowa TOŁHAJ – GDK 

 
II. Kierownictwo: 

Komandor    Mariusz Sikora 

V-ce Komandor  Arkadiusz Hrabia 

Instruktorzy kajakarstwa  6 osób 

Ratownik WOPR             2 osoby 

Sekretariat                        Ewa Ościłowicz 

Logistyka                         Michał Rakoczy, Kamil Jakubowski 

 
III. Cel: 

• Spływ jest imprezą turystyki kwalifikacyjnej o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym. 

• Zapoznanie się z walorami krajobrazowymi rzeki Biała Przemsza. 

• Integracja mieszkańców miast. 

• Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 

 
IV. Termin: 

11 września 2021 roku 

 

V. Ilość miejsc: 

100 uczestników  

 

VI.  Trasa: 

rz. Biała Przemsza odcinek Sławków – Sosnowiec Maczki – 18 km. 

Rzeka na tym odcinku płynie z dala od terenów zurbanizowanych w gęstym i niedostępnym lesie. Poprzez 
swoje urozmaicenie odcinek ten jest wymagający i charakterny. Silnie meandruje, występują liczne 
przeszkody w postaci obalonych drzew, konarów i przez te wszystkie przyrodnicze atrakcje walory 
krajobrazowo tego odcinka są nieocenione. Spływ polecamy kajakarzom, posiadającym technikę 
wiosłowania i sterowania kajakiem oraz wszystkim chętnym, którzy będą na wodzie nieustraszeni, pokażą 
siłę charakteru i nie poddadzą się gdy zdarzy się wywrotka czy będą bolały ręce od wiosłowania. 

Czas płynięcia od 6 do 8 godzin. 
 
 
 

 



VII. Harmonogram: 

godz. 7.00 – 8.00 zbiórka uczestników spływu, Sosnowiec – Maczki parking przy Zespole Szkół         
Ogólnokształcących nr 11 ul. Skwerowa 21 w Sosnowcu    

 godz. 8.15 – wyjazd uczestników spływu do Sławkowa przystań kajakowa przy moście obok Miejskiego 
Ośrodka Kultury ul. Młyńska 14 w Sławkowie                              
  
godz. 9.00 – Sławków - oficjalne otwarcie spływu, omówienie trasy spływu, krótki instruktaż 

godz. 9.15 – Sławków – start spływu – przystań kajakowa w Parku Doliny Białej Przemszy, wodowanie 
osad 

godz. ok. 17:00 – zakończenie spływu przystań kajakowa Sosnowiec Maczki – za Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 ul. Skwerowa 21 w Sosnowcu, rozdanie pamiątkowych medali, ciepły posiłek 

 

VIII. Warunki uczestnictwa: 

• W spływie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie 
tego typu aktywności. 

• W spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką 
przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, na wyłączną odpowiedzialność           i ryzyko 
tych osób. 

• Uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez zapisy elektroniczne na stronie: 
www.mosir.sosnowiec.pl od dnia 24 sierpnia 2021r. od godziny 14:00 do dnia 9 września 2021r. 
do godziny 12:00. 

• Osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do podania swoich danych, tj. imienia 
 i nazwiska, numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej oraz dokonania 
opłaty wpisowego w wysokości 60,00 zł za osobę. Opłata wpisowa przyjmowana będzie 
wyłącznie w formie przelewu on-line i nie będzie pobierana w gotówce w dniu spływu. 

• Nieopłacenie udziału w spływie będzie równoznaczne z utratą miejsca na liście startowej 
uczestników spływu. 

• W przypadku opłacenia należności i rezygnacji z udziału w spływie najdalej do dnia 
1 września 2021r. Organizator zobowiązuje się do dokonania zwrotu należności uczestnikowi w 
taki sam sposób w jaki uczestnik opłacił rezerwację. Po upływie wskazanego terminu, uiszczona 
należność nie podlega zwrotowi. Rezygnacja ze spływu winna być zgłoszona mailowo na adres: 
sport6@mosir.sosnowiec.pl do dnia 1 września 2021r. 

• Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej uczestnika potwierdzenie rezerwacji. 
 

 
IX. Organizatorzy zapewniają:  

• sprzęt sportowy: miejsce w kajaku, wiosło, kamizelkę asekuracyjną, 

• przeprowadzenie instruktażu dotyczącego bezpiecznego poruszania się kajakiem po rzece, 

• opiekę instruktorską podczas spływu,                                                                                                                                                                       

• opiekę dwóch ratowników WOPR, 

• transport z miejsca zbiórki do miejsca startu, 

• organizację poczęstunku podczas postoju, 

• ubezpieczenie NW,                                                            

mailto:sport6@mosir.sosnowiec.pl


• doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu, 

• pamiątkowy medal, 

•  pamiątkową koszulkę, 

• pamiątkowy gadżet spływu, 

• poczęstunek po zakończeniu spływu. 

 
X. Obowiązki uczestników: 

 

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do: 

• podporządkowania się zarządzeniom Ogranizatorów spływu oraz zapoznania się i przestrze- 
gania Regulaminu Spływu, 

• bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających w trakcie trwania spływu, 

• płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej, oraz posiadania odzieży na przebranie w razie 
wywrotki kajaka, 

• udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują, 

• dbania o sprzęt zapewniony przez Organizatora, 

• zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu 
wyprzedzania pilota początkowego/instruktora i pozostawania za pilotem końcowym/ 
instruktorem, 

• przestrzegania przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa na wodzie, 

• przestrzegania zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych, 

• zabezpieczenia cennych przedmiotów (dokumenty osobiste, telefon, aparat fotograficzny) przed 
zamoczeniem lub utonięciem, 

•  przeniesienia kajaka, gdy na trasie spływu wystąpią przeszkody,   

• pokrycia kosztów związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem sprzętu: kajak, wiosło, kamizelka.                                                  

 

XI.Postanowienia końcowe: 

• Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 

• Uczestnicy spływu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich 
działaniem lub zaniechaniem. 

• Organizatorzy nie odpowiadają za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy uczestników 
spływu. 

• Organizatorzy spływu mają prawo do wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie 
podporządkują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Organizatorów. 

• Organizatorzy spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników mogą 
zmienić, skrócić, a nawet odwołać spływ. 

• Organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w organizacji imprezy  
w zależności od zaistniałej sytuacji.     



• Nie stawienie się uczestnika na miejscu zbiórki będzie traktowane jako rezygnacja 
z uczestnictwa w spływie. W takich przypadkach opłata wpisowa nie będzie zwracana. 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oświadcza, iż spływ kajakowy został 
zorganizowany zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, oraz wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

• Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie 
podporządkują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez 
obowiązku zwrotu wniesionej opłaty wpisowej. 

• Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników może 
zmienić, skrócić, a nawet odwołać spływ bez obowiązku zwrotu wniesionej opłaty wpisowej. 

• Nie  stawienie  się   uczestnika  na  miejscu  zbiórki  będzie  traktowane  jako  rezygnacja 
z uczestnictwa w spływie. Kierownictwo Spływu nie zwraca opłaty wpisowej uczestnikom, 
którzy zrezygnują ze spływu. 

• Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i ma prawo 
wprowadzenia zmian w organizacji imprezy w zależności od zaistniałej sytuacji. 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do rejestrowania 
wizerunku osób korzystających ze sprzętu. MOSiR Sosnowiec uprawniony jest do 
nieodpłatnego zwielokrotniania i rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych 
zarejestrowanych materiałów, a także na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w taki 
sposób wizerunku korzystających ze sprzętu osób w celach promocyjnych i sprawozdawczych 
w szczególności poprzez udostępnianie na stronie internetowej, mediach społecznościowych 
oraz zamieszczanie w materiałach zewnętrznych i wewnętrznych jednostki związanych 
z prowadzoną działalnością statutową, z wyłączeniem celów komercyjnych. 

 


