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Warszawa, dnia 7 października 2014 roku 

 

 

 

REGULAMIN  SPŁYWÓW  KAJAKOWYCH 

Towarzystwa  Polska – Litwa – Łotwa – Estonia  (TPLŁE) 
 

Wstęp 

Nie jesteśmy agencją turystyczną ani biurem podróży. Imprezy turystyczne członków Towarzystwa są organizowane 
jako wyprawy osób zainteresowanych niekonwencjonalnym spędzaniem wolnego czasu w potencjalnie ciekawych 
miejscach. Z uwagi na wyprawowy charakter imprez, uczestnicy powinni być przygotowani na zmiany w ich 
programie. 

Towarzystwo Polska-Litwa-Łotwa-Estonia ma w imprezach udział informacyjny i doradczy. Za ostateczny kształt 
wypraw odpowiedzialni są wyłącznie prowadzący imprezy i ich uczestnicy. 

Warunki  uczestnictwa 

1. Wszyscy pełnoletni uczestnicy spływów biorą w nich udział na swoją odpowiedzialność. 

2. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w spływie, jeżeli uczestniczy w nim również jej rodzic lub ustawowy 
opiekun, ewentualnie inna osoba pełnoletnia, która zgodziła się, na piśmie, przejąć nad niepełnoletnim(ą) 
opiekę za zgodą rodziców lub ustawowych opiekunów - wyrażoną na piśmie. 

3. Wszyscy uczestnicy spływu (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub ustawowi opiekunowie) są 
świadomi ryzyka wynikającego z uprawiania kajakarstwa. 

4. Każdy uczestnik spływu posiada umiejętności kajakowe pozwalające na przebycie zaplanowanej trasy  
i realizację założonego programu, a stan jego zdrowia tego z góry tego nie wyklucza. Informacje  
o trudnościach i harmonogramie spływu podaje prowadzący. 

5. Każdy uczestnik spływu zgadza się na udostępnienie jego adresu e-mail pozostałym uczestnikom oraz na 
publikację wyłącznie w celach statutowych TPLŁE zdjęć oraz filmów z jego osobą wykonanych na imprezie. 

6. Wszyscy uczestnicy spływów akceptację niniejszego regulaminu oraz posiadanych kwalifikacji 
prowadzącego (koordynatora), wymienionych w punkcie 28 a), potwierdzają własnoręcznym podpisem na 
liście uczestników. 

Charakter  spływów 

7. Spływ jest imprezą koleżeńską organizowaną przez wszystkich uczestników spływu będących członkami 
TPLŁE i stanowi realizację zapisów w §5 pkt 4 i w §6 pkt 1 d) Statutu TPLŁE. 

8. Wszyscy uczestnicy akceptują fakt, że spływ nie jest imprezą zorganizowaną przez klub sportowy 
w rozumieniu art. 6 i 42 ustawy z dnie 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej i nie ma do niej zastosowania 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. 

9. Prowadzący jest również uczestnikiem spływu, tylko o rozszerzonym zakresie praw i obowiązków. Ponadto 
jest osobą publiczną w TPLŁE od daty udzielenia przez Zarząd stosownych pełnomocnictw aż do 
zakończenia rozliczenia imprezy. 

Gromadzenie  środków  na  pokrycie  kosztów  imprezy 

10. Każda impreza powinna być samofinansująca się i odpowiedzialny za to jest jej prowadzący.  
W wyjątkowych przypadkach odstępstwo od tej zasady jest możliwe po uzyskaniu zgody Zarządu. 
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11. Wszyscy uczestnicy akceptują fakt, że koszty imprezy podawane w folderze informacyjnym są orientacyjne, 
czyli ich zwiększenie o 10% na skutek zmniejszonej frekwencji lub okoliczności od TPLŁE niezależnych nie 
wymaga przeprowadzania dodatkowych konsultacji. 

12. Środki wpłacane przez uczestników imprezy na pokrycie jej kosztów gromadzone są przez prowadzącego na 
wyodrębnionym rachunku bankowym stanowiącym subkonto rachunku wspólnego - imprezowego, a odsetki 
dopisane do tego rachunku stanowią źródło wpływów. 

13. Zaleca się prowadzącemu rozpoczęcie gromadzenia środków, o których mowa w ustępie poprzedzającym, 
gdy frekwencja sięga 2/3 planowanej liczby uczestników. 

14. Wpłaty uczestników mogą być dokonywane w ratach. 

15. Gromadzenie środków z wpłat uczestników powinno być zakończone 2 miesiące przed terminem wyjazdu na 
imprezę, o ile frekwencja przekroczyła 85%. 

16. Przekazanie zainteresowanym przez prowadzącego informacji o rozpoczęciu gromadzenia środków na 
pokrycie kosztów spływu jest w myśl niniejszego regulaminu początkiem imprezy, zaś wyjazd na nią 
następuje później z miejsca i w terminie podanych przez prowadzącego. 

17. Wpłacenie przez zainteresowanego uczestnictwem jakiejkolwiek kwoty na pokrycie kosztów spływu uważa 
się za akceptację przez niego niniejszego regulaminu. 

18. Zakończenie imprezy następuje w miejscu i terminie podanych zawczasu przez prowadzącego. 

19. Prowadzący może utrzymywać pogotowie kasowe wynikające z bieżących gotówkowych wpłat i wydatków. 

Rezygnacja  z  uczestnictwa  i   warunki  zwrotów  z  tego  tytułu 

20. Zwrot wpłat nie przysługuje w przypadku, kiedy rezygnujący zablokował innym chętnym miejsce na 
imprezie i nikt z listy rezerwowej nie wziął na jego miejscu udziału w imprezie. 

21. W pozostałych przypadkach może przysługiwać zwrot wpłat po potrąceniu następujących składników: 

a) wpisowego i składki za rok bieżący oraz przeszłe (o ile były wniesione przy wpłacie na imprezę) oraz 
jednorocznej minimalnej składki zaliczonej na poczet składek przyszłych, 

b) poniesionych kosztów przypadających na rezygnującego - w przypadku znaczącej liczby rezygnacji 
może to uniemożliwić jakiekolwiek zwroty. 

22. Zwrot wpłat o którym mowa może być dokonany nie wcześniej niż po uiszczeniu wpłat przez nowego 
uczestnika pozyskanego na miejsce rezygnującego, a gdy takiego nie będzie, to po rozliczeniu imprezy  
w wysokości stosownej do niewykorzystanych środków i liczby osób, którym ewentualnie przysługuje zwrot. 

23. Rezygnującym później niż 30 dni przed terminem wyjazdu na imprezę zwrot wpłat nie przysługuje  
w przypadku, gdy na jego miejscu nikt nie wziął udziału w imprezie. 

24. Przy podejmowaniu decyzji o zwrotach prowadzący powinien przeprowadzić konsultacje w tej sprawie 
z koordynatorem imprez w cyklu oraz z Zarządem TPLŁE. 

Odwo łanie  imprezy 

25. W przypadku zbyt małej frekwencji lub innych okoliczności nadzwyczajnych impreza może być odwołana. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd TPLŁE na wniosek prowadzącego uzgodniony z koordynatorem 
cyklu spływów, o ile taki został ustanowiony. 

26. O możliwości odwołania imprezy na skutek zbyt małej frekwencji niedoszli jej uczestnicy są informowani 
przez prowadzącego nie później niż na 2 miesiące przed terminem wyjazdu na imprezę. 

27. W przypadku odwołania imprezy niedoszłym jej uczestnikom przysługuje zwrot wpłat pomniejszony  
o wpisowe i składkę za rok bieżący oraz przeszłe - o ile były wniesione przy wpłacie na imprezę. 

28. Wstępny koszt imprezy przypadający na jednego uczestnika może zostać istotnie zwiększony (ponad 10%)  
w przypadku małej frekwencji. Wzrost ten powinien być pokryty przez przyszłych uczestników na zasadzie 
consensusu, w przeciwnym wypadku impreza jest odwoływana. 
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Obowiązki  prowadzącego  (koordynatora) 

29. Prowadzący spływ (członek TPLŁE) pełni społecznie (bez wynagrodzenia) na spływie rolę koordynatora 
polegającą na: 

a) poinformowaniu uczestników o swoich uprawnieniach formalnych do prowadzenia spływów 
kajakowych, doświadczeniu oraz dokonaniach z tym związanych; 

b) zorganizowaniu i przeprowadzeniu zapisów na spływ, 

c) służeniu radą i pomocą uczestnikom spływu, 

d) zorganizowaniu wyjazdu na spływ i powrotu z niego, 

e) pomocy w zorganizowaniu sprzętu pływającego i asekuracyjnego, 

f) koordynacji koniecznych napraw sprzętu przed wyjazdem oraz po powrocie z imprezy, 

g) ustaleniu preliminarza, harmonogramu i programu imprezy oraz ich ewentualnych modyfikacji, 

h) ubezpieczeniu uczestników spływu, 

i) przydziału sprzętu pływającego uczestnikom zgodnie z obowiązującymi w TPLŁE zasadami na 
podstawie kryteriów generujących automatycznie listę rankingową,  

j) powołaniu Rady Spływu jako organu konsultacyjnego. 

30. Prowadzący imprezę jest gwarantem realizacji jej programu, którego zmiana nie wynikająca z działań sił 
wyższych lub rozbieżności jej przebiegu z planowanym harmonogramem jest możliwa wyłącznie na zasadzie 
consensusu wszystkich uczestników. 

31. Po zakończeniu spływu prowadzący składa Zarządowi TPLŁE sprawozdanie w możliwie najkrótszym 
terminie. 

Prawa  prowadzącego  (koordynatora) 

32. W uzasadnionych okolicznościach prowadzący spływ może czasowo przenieść część lub całość swoich praw 
i obowiązków na inne osoby. 

33. Przeniesienie o którym mowa w punkcie 32. może być przez prowadzącego w każdej chwili cofnięte. 

34. Prowadzący imprezę ma prawo wykluczyć z niej uczestnika po uprzednim publicznym ostrzeżeniu  
w szczególności, gdy działania wykluczonego - poza nie wypełnianiem obowiązków uczestnika - mogą  
w ocenie prowadzącego prowadzić do strat materialnych lub narażania zdrowia i życia. Wykluczonemu  
z imprezy uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, a zarazem nie zwalnia to jego  
z odpowiedzialności za naprawienie szkód które wyrządził przed, w trakcie i po wykluczeniu. 

35. W przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych prowadzący ma prawo po konsultacjach z Radą 
Spływu skrócić imprezę i fakt ten nie tworzy automatycznie podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
prowadzącego lub TPLŁE, choć ich nie wyklucza. 

Obowiązki  uczestników 

36. Każdy uczestnik spływu dokłada wszelkich starań ułatwiających prowadzącemu wypełnienie roli 
koordynatora określonej w punktach: 29 - 35. 

37. Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się przed imprezą ze wskazanymi przez prowadzącego 
informacjami zamieszczonymi w witrynie internetowej TPLŁE. 

38. Uczestnik spływu ponosi materialną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt w przypadku ewentualnej 
jego kradzieży albo zniszczenia sprzętu przekraczającego jego normalne zużycie eksploatacyjne. Prawo 
interpretacji i decyzji w tym zakresie należy do prowadzącego spływ. 

39. Każdy uczestnik spływu jest zobowiązany do niezwłocznego stosowania się do zaleceń, rozporządzeń 
i decyzji prowadzącego spływ. 

40. Podczas robienia zdjęć i kręcenia filmów uczestnik spływu zobowiązuje się szanować prawo do prywatności 
pozostałych uczestników. 
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Prawa  uczestników 

41. Każdy uczestnik spływu ma prawo w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu imprezy złożyć na piśmie do 
Zarządu TPLŁE swoje uwagi, wnioski, postulaty i zażalenia związane ze spływem, w którym brał udział. 

42. Warunkiem rozpatrzenia przez Zarząd spraw poruszonych w tym piśmie jest dołączenie do niego danych 
umożliwiającymi kontakt z autorem pisma. 

Rada  Sp ływu 

43. Radę Spływu tworzą 3 osoby spośród uczestników spływu znajdujące się na najwyższych pozycjach listy 
rankingowej i nie powiązane z prowadzącym ani ze sobą w inny sposób niż poprzez członkostwo w TPLŁE. 

44. Lista rankingowa jest aktualizowana corocznie przez Zarząd TPLŁE i uwzględnia udział  
w dotychczasowych imprezach TPLŁE oraz wkład organizacyjny wniesiony przez członka do TPLŁE. Lista 
rankingowa jest dostępna w menu Ciekawostki, dział Publikacje witryny internetowej TPLŁE. 

45. Skład Rady Spływu podaje prowadzący w dniu wyjazdu na imprezę. 

46. Rada Spływu jest organem konsultacyjnym zarówno dla uczestników, jak również dla prowadzącego,  
a ponadto może podejmować działania z własnej inicjatywy. 

47. Opinie Rady Spływu nie są dla prowadzącego wiążące. 

48. Obowiązkiem Rady Spływu jest udzielenie Zarządowi TPLŁE wszelkich informacji związanych z imprezą 
(na jego wniosek). 

Postanowienia  końcowe 

49. W czasie trwania spływu prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie prowadzącemu. 

50. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu spływu wyłączne prawo interpretacji przysługuje Zarządowi TPLŁE. 

51. Uprawnienia Zarządu TPLŁE wymienione w niniejszym Regulaminie mogą być realizowane przez 
ustanowionego Pełnomocnika Zarządu d/s Imprez. 

52. Niniejszy Regulamin w odpowiednim zakresie ma zastosowanie również do imprez nie będących spływami 
kajakowymi, a organizowanymi przez członków TPLŁE. 

 

Powyższy Regulamin został przyjęty do stosowania od dnia 1 listopada 2014 r. 

na podstawie Uchwały Zarządu nr 2/14 z dnia  7.10.2014 r. 

 

 

 

 

 


