REGULAMIN XV MIĘDZYNARODOWEGO SPŁYWU PŁYWADEŁ

„Odra Rzeką Integracji Europejskiej – Pływadło 2014”

Pod hasłem „Odrą spływamy, bajki opowiadamy”
PŁYWADŁO 2014 w terminie 21-22 czerwca 2014 r.

1. Regulamin określa zasady organizacji spływu, obowiązki organizatora, kierownika
imprezy, kierownika jednostki pływającej, uczestników imprezy oraz sankcje przewidziane
przez organizatora za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Przez uŜyte w regulaminie określenia naleŜy rozumieć:
1. Organizator imprezy: Miasto Racibórz, Miasto Kędzierzyn–Koźle oraz Stowarzyszenie
”Rzeki dzielą – Odra łączy”,
2. Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu, Miasto Bohumin, Gmina Kuźnia Raciborska, Gmina Nędza,
Gmina Bierawa, Gmina Cisek.
3. Pływadło – jednostka pływająca zbudowana zgodnie z zasadami dobrej praktyki
Ŝeglarskiej o długości nie przekraczającej 12 metrów.
4. Spływ pływadeł – spływ odbywający się w dniach 21 - 22 czerwca 2014 r., na trasie
Racibórz – Turze – Dziergowice – Bierawa – Kędzierzyn-Koźle (42 km), zwany dalej
spływem. Szczegółowy przebieg spływu określa program stanowiący załącznik do
niniejszego regulaminu.
5. Kierownik jednostki pływającej – osoba pełnoletnia sprawująca pieczę nad pływadłem,
zwana dalej kapitanem.
6. Kierownik imprezy – osoba odpowiedzialna za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie
spływu, zwana dalej komandorem.
7. Statek ratowniczy – jednostka pływająca słuŜąca zabezpieczeniu spływu,
8. Kierownik statku ratowniczego – posiadająca odpowiednie uprawnienia osoba
dowodząca statkiem ratowniczym.
9. Pilot spływu – wyznaczony przez komandora statek ratowniczy płynący na czele
spływu.
10. Sekretariat spływu – toŜsamy z miejscem startu spływu, wyznaczone przez organizatora
lub współorganizatora miejsce przyjmowania zgłoszeń i dokonywania czynności
ubezpieczenia uczestników spływu.
11. Stan intoksykacji – stan nietrzeźwości, pozostawania pod wpływem środka
odurzającego lub innej podobnie działającej substancji.
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3. Cele Spływu:
1. Czynny wypoczynek na wodzie.
2. Popularyzacja walorów turystycznych rzeki Odry oraz zwyczajów miejscowej ludności.
3. Nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się na wodzie.
4. Warunki uczestnictwa:
1. W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką
rodziców lub opiekunów. Rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich uczestników
spływu przedkładają podpisane oświadczenie o sprawowaniu opieki i objęciu
odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
2. Minimalny wiek niepełnoletniego uczestnika spływu ustala się na 7 lat.
3. Uczestnicy spływu powinni posiadać umiejętność pływania.
4. KaŜdy uczestnik spływu musi być wyposaŜony w kamizelkę ratunkową lub
asekuracyjną.
5. Uczestnicy, którzy nie posiadają umiejętności pływania oraz dzieci do lat 12 mają
bezwzględny obowiązek załoŜenia kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej w trakcie
spływu.
6. Uczestnicy zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia na czas trwania imprezy oraz
wypełnienia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązaniu do jego
bezwzględnego przestrzegania.
7. Pełnoletni uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania w trakcie spływu
dokumentu potwierdzającego toŜsamość.
8. Kapitan pływadła zobowiązany jest do posiadania na pływadle wykazu osób
przebywających na zgłoszonej jednostce celem umoŜliwienia sprawnej weryfikacji
przez słuŜby zabezpieczające.
5.

Zgłoszenia do udziału w spływie moŜna składać:
1. Do dnia 19 czerwca 2014 r. w formie pisemnej lub elektronicznej (wyłącznie podpisane,
przysłane w formie pliku zeskanowanego lub zdjęcia) z podaniem imienia i nazwiska
kapitana jednostki oraz pozostałych członków załogi, adresu do korespondencji oraz
numeru telefonu na adres:

Bronisław Piróg, ul. Zamkowa 4
47-260 Polska Cerekiew
tel./faks 77 487 51 83
e-mail: b.pirog@wp.pl, tel. kom. 510 265 174

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 403 44 54; faks 77 403 44 53
e-mail: plywadlo@kedzierzynkozle.pl
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Wojciech Hipnarowicz
Urząd Miasta Racibórz
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
tel. 32 755 06 94
e-mail: eks3@um.raciborz.pl
2. W dniu rozpoczęcia spływu w sekretariacie na bulwarach nadodrzańskich w okolicach
Mostu Zamkowego w Raciborzu w godz. 9.00 – 11.00.
3. Do zgłoszenia naleŜy dołączyć takŜe załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego
udziału w spływie, listy uczestników, oświadczenia o sprawowaniu opieki i objęciu
odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
6.

Wymagania sprzętowe i techniczne:
1. Konstrukcja pływadła musi pozwolić na bezpieczne przepłynięcie uczestników na
wyznaczonym szlaku, a rozmiar i zanurzenie powinien uwzględniać szerokość
i głębokość rzeki.
2. Pływadło musi być niewywracalne i niezatapialne o maksymalnej długości do 12
metrów.
3. Pływadło musi być wyposaŜone w wiosła lub pagaje oraz 2 liny o długości co najmniej
10 m do holowania i cumowania, a pływadło o długości powyŜej 5 m musi być
wyposaŜone w wiosło pychowe (np. drąg, tyczka).
4. Liczebność załogi musi być dostosowana do budowy, wyporności i sterowności
pływadła.
5. KaŜde pływadło musi posiadać widoczne miejsce na umieszczenie numeru startowego.
6. Pływadło moŜe być wyposaŜone w silnik przyczepny o mocy nieprzekraczającej 10
kW.
7. Pływadło wyposaŜone w silnik przyczepny musi posiadać gaśnicę proszkową
o wielkości napełnienia min. 2 kg.
8. Pływadło powinno być wyposaŜone w 1 koło ratunkowe z nietonącą linką o średnicy 811 mm, długości 30 m (niniejszy wymóg nie stosuje się do pływadeł, których budowa
i konstrukcja nie pozwala na umieszczenie koła ratunkowego).

7. Organizator imprezy przygotowuje i przeprowadza imprezę we współpracy
ze współorganizatorami, a w szczególności zobowiązany jest do:
1. Ubezpieczenia imprezy.
2. Przeprowadzenia imprezy zgodnie z ogłoszonym programem.
3. Uzyskania zezwolenia Dyrektora Urzędu śeglugi Śródlądowej w KędzierzynieKoźlu na przeprowadzenie imprezy na wodzie oraz przestrzegania obowiązujących
przepisów.
4. Uprzedniego sprawdzenia trasy spływu.
5. Powiadomienia o Spływie Policji, StraŜy Miejskiej, StraŜy PoŜarnej oraz Pogotowia
Ratunkowego.
6. Powołania komandora.
7. Zapewnienia opieki medycznej stosownie do warunków i programu imprezy.
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8. Weryfikacji uczestników w zakresie warunków określonych w niniejszym
regulaminie.
9. Przekazania do dyspozycji komandora:
a) niezbędnych środków technicznych,
b) statku komandora oraz statków ratowniczych,
c) informacji z aktualnymi prognozami pogody,
10. Udzielenia wszelkiej pomocy komandorowi niezbędnej dla bezpieczeństwa
uczestników spływu.
8. Organizatorzy i współorganizatorzy zapewniają uczestnikom:
1. Opiekę specjalistów ratownictwa WOPR i medycznego, straŜaków zawodowych
i ochotników.
2. Pomoc medyczną, w tym przynajmniej jednego ratownika medycznego.
3. Miejsce do rozstawienia namiotu w Raciborzu oraz w Przewozie/Dziergowicach
w bezpośredniej okolicy miejsca cumowania.
4. MoŜliwość udziału w licznych imprezach kulturalnych towarzyszących spływowi
w Raciborzu, Turzu, Przewozie/Dziergowicach i Kędzierzynie-Koźlu.
5. Nagrody rzeczowe i pienięŜne dla autorów najciekawszych pływadeł.
9. Komandor spływu:
1. Czuwa nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem spływu.
2. MoŜe odroczyć, przerwać lub odwołać spływ w przypadku zagroŜenia dla zdrowia
lub Ŝycia uczestników.
3. Jest zobowiązany do:
a) opracowania i przekazania zainteresowanym ustnej lub pisemnej instrukcji
zabezpieczenia trasy imprezy,
b) sprawdzenia, czy zabezpieczenie imprezy jest naleŜyte i zgodne
z obowiązującymi przepisami,
c) ustalenia sposobu rejestracji pływadeł uczestniczących w spływie,
d) omówienia z kapitanami regulaminu spływu, ze szczególnym uwzględnieniem
kwestii bezpieczeństwa.
4. Komandorowi w czasie trwania imprezy przysługują, w stosunku do uczestników uprawnienia dyscyplinarne; w stosunku do kierowników statków ratowniczych –
uprawnienia oparte na zasadzie zwierzchnictwa słuŜbowego.
5. Komandor jest upowaŜniony do wezwania lub przyjęcia pomocy dla
zabezpieczenia Ŝycia lub zdrowia wszystkich osób biorących udział w imprezie,
jeŜeli uzna to za niezbędne ze względu na warunki, w których impreza się odbywa.
10. Kapitan pływadła:
1. Zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie spływu przepisów
i czuwania nad ich przestrzeganiem przez członków załogi.
2. Stosowania się do poleceń i sygnałów komandora oraz egzekwowania ich wykonania
przez załogę, jeŜeli nie zagraŜają bezpieczeństwu pływadła lub załogi.
3. Dbania o stan techniczny pływadła w trakcie spływu.
4. Niezwłocznego zawiadomienia komandor lub kierownika statku ratowniczego
o wszelkich wypadkach, chorobach i innych wydarzeniach mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo pływadła lub pozostałych uczestników oraz powiadomieniu:
- o nie przystąpieniu do imprezy – przed jej rozpoczęciem;
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- lub wycofaniu się z imprezy – w trakcie jej trwania.
5. Posiadania telefonu komórkowego w trakcie spływu oraz udostępnienia numeru
komandorowi w celu zapewnienia naleŜytej komunikacji.
6. Posiadania na pływadle wykazu osób spływających na zgłoszonej jednostce celem
umoŜliwienia sprawnej weryfikacji przez słuŜby zabezpieczające.
11. Zabezpieczenie Spływu:
1. Komandor opracowuje plan zabezpieczenia spływu określający:
a) wykaz podmiotów biorących udział w zabezpieczeniu spływu,
b) ilość, rodzaj sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia spływu,
c) zasady łączności i współdziałania pomiędzy komandorem a kierownikami
statków ratowniczych,
d) zadania i obowiązki ratowników biorących udział w spływie,
e) plan spływu i rozmieszczenia statków ratowniczych.
2. Dla zapewnienia naleŜytego zabezpieczenia imprezy na wodzie ustala się, Ŝe na
kaŜde 10 pływadeł biorących udział w spływie przypada 1 statek ratowniczy.
3. W skład załogi statku ratowniczego wchodzą: kierownik statku - stermotorzysta,
ratownik WOPR (w tym jeden posiadający uprawnienia KPP) oraz na przykład:
płetwonurek, lekarz i ratownik medyczny.
4. Na statku ratowniczym nie mogą przebywać osoby nie związane z zabezpieczeniem
spływu.
5. Statek komandora uwaŜa się za statek ratowniczy.
6. Komandor moŜe Ŝądać zwiększenia środków, jeŜeli wymagają tego trudne warunki
atmosferyczne lub nawigacyjne.
7. Miejsca szczególnie niebezpieczne oznaczone są zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
8. Kierownik statku ratowniczego zobowiązany jest do:
a) przygotowania statku ratowniczego i jego załogi do spływu, zgodnie
z wymaganiami regulaminu oraz zasadami dobrej praktyki Ŝeglarskiej,
b) stosowania się do regulaminu oraz do instrukcji wydawanych przez komandora.
9. Przeprowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej z naleŜytą dbałością i przy uŜyciu
wszelkich dostępnych środków.
12. Uczestnicy spływu zobowiązani są do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przestrzegania regulaminu spływu, poleceń komandora oraz słuŜb
zabezpieczających spływ.
Przestrzegania przepisów Ŝeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, prawa
wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, przepisów w zakresie p – poŜ.
Udzielania pomocy potrzebującym na trasie spływu i biwakach.
Nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem.
Nie wyprzedzania pilota spływu.
Nie pozostawania za ostatnim statkiem ratowniczym.
Usunięcia pływadła z mety w Kędzierzynie-Koźlu w ciągu pięciu dni od dnia
zakończenia imprezy.
Zorganizowania sprzętu turystyczno – biwakowego we własnym zakresie.
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13. Nagrody
1. Konkurs na najlepsze, najefektowniejsze i najoryginalniejsze pływadło obejmie załogi,
które dopłyną do mety.
2. Oceny pływadeł dokona jury powołane przez organizatorów. Werdykt zostanie
ogłoszony podczas finału imprezy w Kędzierzynie-Koźlu po dopłynięciu wszystkich
pływadeł.
14. Wykluczenie ze spływu:
1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu moŜe stanowić podstawę do wykluczenie ze
spływu.
2. Uczestnicy w stanie intoksykacji nie zostaną dopuszczeni do udziału w spływie,
a uczestnicy wykluczeni.
3. W przypadku stwierdzenia spoŜywania alkoholu, środków odurzających lub innej,
podobnie działającej substancji, przez uczestnika w trakcie spływu - załoga zostanie
wykluczona!
4. W przypadku nie usunięcia pływadła z mety w Kędzierzynie-Koźlu w ustalonym
terminie - zostanie ono usunięte przez organizatora, a załoga nie dopuszczona do
imprezy w roku następnym.
15. Postanowienia końcowe:
1. Organizator imprezy nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne, w tym
zniszczenia lub utratę pływadła, poniesione przez uczestników i wyrządzone przez nich
osobom trzecim.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku
nieprzestrzegania powyŜszego regulaminu.
3. Organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian na trasie
spływu oraz w programie niniejszego imprezy.
4. Udział lub kontynuowanie udziału w imprezie zaleŜy od decyzji kaŜdego kierownika
pływadła i odbywa się tylko na jego odpowiedzialność.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Program imprezy.
Oświadczenie uczestnika spływu.
Lista osób płynących na platformie pływającej.
Oświadczenie o opiece nad osobą niepełnoletnią.
Karta zgłoszenia jednostki do KONKURSU „PŁYWADŁO 2014”.
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