
  

 

 

 

 
Spływ kajakowy po rzece Wieprz jest elementem operacji własnej pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 

 

REGULAMIN 

SPŁYWU KAJAKOWEGO PO RZECE WIEPRZ 

na odcinku Zwierzyniec - Żurawnica 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Spływu kajakowego po rzece Wieprz jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, a bezpośrednim Wykonawcą jest 

PHU „PAGAJ” Jakub Czochra. 

2. Regulamin Spływu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” 

www.lgdnaszeroztocze.pl Szczegółowe informacje o spływie można uzyskać pod numerem telefonu 

510 203 858 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  

§ 2 Termin i miejsce organizacji Rajdu 

1. Spływ kajakowy po rzece Wieprz odbędzie się w dniu 27.08.2022r. 

2. Miejsce zbiórki uczestników Spływu – plac przy zalewie Rudka w Zwierzyńcu (dojazd od ul. Kolejowej), 

firma PAGAJ.  

3. Początek Spływu o godz. 14.00. 

4. Długość Spływu ok. 12 km. 

5. Po zakończeniu spływu zaplanowano poczęstunek.  

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Spływu mogą być osoby pełnoletnie.  

2. Zapisy na Spływ przyjmowane są do 25.08.2022r pod numerem telefonu 510 203 858 w godzinach 

pracy biura LGD. Podczas  zgłoszenia należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz datę urodzenia. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Uczestnicy imprezy zgłoszeni w terminie określonym w ust. 2 zostaną ubezpieczeni od NNW.  

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój (dostosowany do warunków pogodowych).  

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa na wodzie, podczas spływu 

kajakowego i podstawowych technik turystyki kajakowej.  

7. Udział w spływie oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  

8. Uczestnictwo w spływie jest bezpłatne. 

§ 4 Informacje organizacyjne 

1. Wykonawca zapewnia kajaki oraz niezbędny sprzęt dla uczestników spływu. 

2. Wykonawca zapewnia transport kajaków na miejsce rozpoczęcia spływu oraz transport osób po 

zakończeniu spływu na miejsce zbiorki. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Spływ odbędzie się w zaplanowanym terminie bez względu na pogodę. 

2. Uczestnicy Spływu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby promocji imprezy oraz 

bieżącej działalności LGD „Nasze Roztocze”. 


