
 
 

Regulamin „Spływu kajakowego rzeką Drzewiczką” 
w ramach zadania publicznego „Drzewica – poczuj pasje do sportu”, 
finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Łódzkiego na 2020 rok 
 
 
I. Organizator 

Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” 
 

II. Partnerzy 
Urząd Miejski w Drzewicy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzewicy 

 
III. Cele 

1. Popularyzacja kajakarstwa turystycznego wśród mieszkańców 
województwa łódzkiego, w szczególności powiatu opoczyńskiego. 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
3. Zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania 

aktywności fizycznej na każdy etapie życia.  
4. Integracja środowiska kajakowego. 
5. Promocja Gminy Drzewica oraz ukazanie walorów rekreacyjnych rzeki 

Drzewiczki. 
 
IV. Termin 

Sobota, 22 sierpnia 2020 roku. 
Start – godz. 13.00. 

 
V. Miejsce i trasa  

Rzeka Drzewiczka na odcinku Drzewica – Nieznamierowice (długość 11 
km) 
 
VI. Uczestnictwo 

1. Prawo uczestnictwa w spływie mają mieszkańcy województwa łódzkiego, 
w szczególności powiatu opoczyńskiego. 

2. Uczestnictwo w spływie jest bezpłatne. 
3. W spływie mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie, jak i 

niepełnoletnie. 
4. Osoby do 18. roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. 
5. Od osób do 16. roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub 

prawnych opiekunów. 



 
 

6. Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości. 
7. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, 

szczególnie mając na uwadze możliwości własnego organizmu. 
8. W związku z pandemią COVID-19 wszystkim osobom chętnym do 

wzięcia udziału w spływie zostanie zmierzona temperatura. Osoby o 
temperaturze ciała pow. 37,5 stopni Celsjusza nie będą mogły wziąć 
udziału w spływie. 

9. W związku z pandemią COVID-19 uczestnicy spływu zobowiązani są do 
zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 metra. 

10. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z Regulaminem 
spływu oraz podpisanie Oświadczenia uczestnika wydarzenia, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu 

11.  Uczestnictwo w spływie powinno być potwierdzone przed rozpoczęciem 
spływu poprzez czytelne podpisanie listy uczestników przez uczestnika 
spływu lub jeśli jest to osoba niepełnoletnia przez jej prawnego opiekuna. 

 
VII. Obowiązki uczestnika spływu 

1. Noszenie stroju odpowiedniego do warunków atmosferycznych. 
2. Bezwarunkowe płynięcie podczas całego spływu w kamizelce ratunkowej 

(kapoku). 
3. Poruszanie się w zorganizowanej grupie pod opieką komandora spływu i 

zgodnie z tempem płynięcia, które reguluje komandor spływu. 
4. Stosowanie się do zaleceń, uwag i decyzji komandora spływu. 
5. Bezzwłoczne zgłaszanie komandorowi spływu wszelkich niedyspozycji 

zdrowotnych. 
6.  Uczestnikowi spływu zabrania się: 

- płynięcia bez kamizelki ratunkowej 
- oddalania się od grupy, wyprzedzania otwierającego spływ oraz 
pozostawania za zamykającym spływ 
- płynięcia na wierzchu kajaka 
- chwytania się innych kajaków 
- dotykania jakichkolwiek przypadkowo napotkanych przedmiotów, które 
mogłyby być niebezpieczne oraz zwierząt 
- pryskania wodą, kołysania kajaka, nagłego zawracania, rozpędzania i 
wyprzedzania innych 
- samowolnego korzystania z kąpieli, wykonywania skoków do wody oraz 
wszelkich ćwiczeń czy gier sportowych. 

7. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego 
sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody. 

 



 
 

VIII. Ramowy program spływu 
godz. 13:00 – odprawa techniczna 
godz. 13:30 – rozpoczęcie spływu 
ok. godz. 17:00 – uroczyste podsumowanie spływu 
 

IX. Zgłoszenia 
Zgłoszeń uczestników można dokonać w: 
* Biurze LGD „Nad Drzewiczką”, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 

Drzewica, tel. 531 452 944, e-mail lgd@drzewica.pl 
* Urzędzie Miejskim w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 

Drzewica, pokój nr 13, tel. 48 375 79 82, e-
mail piotr.bajerowski@drzewica.pl, waldemar.peczkowski@drzewica.pl 

Termin zgłoszeń upływa dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 10.00. 
Uwaga, liczba miejsc ograniczona. Limit uczestników – 50 osób. 

 
Regulamin spływu oraz druki Oświadczenia uczestnika wydarzenia są do 

pobrania ze strony www.drzewica.pl/. 
 
X. Świadczenia Organizatora 

1. Zapewnienie sprzętu pływającego. 
2. Obsługa medyczna. 
3. Posiłek regeneracyjny. 
4. Nagrody i upominki rzeczowe. 
5. Ubezpieczenie NNW. 
 

XI. Ochrona danych osobowych 
1. Współadministratorami danych osobowych uczestników zawodów są;  
     - Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” z siedzibą: 26-340 
Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22; 
     - Burmistrz Drzewicy: 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22. 
2. Podpisując Oświadczenie uczestnika wydarzenia uczestnik wyraża zgodę 

na wykorzystanie swojego wizerunku (lub dziecka) w związku z 
realizacją wydarzenia, takich jak: publikacje prasowe i internetowe nt. 
wydarzenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 
Rozporządzeniem Ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.UE.L.119 z 4.5.2016) 
w celu uczestnictwa w „Spływie kajakowym rzeką Drzewiczką”. 

3. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany/a, iż posiada 
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prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych 
osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 
 

XII. Postanowienia końcowe 
1. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu spływu  w przypadku 

złych warunków pogodowych lub innych zdarzeń losowych niezależnych 
od Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i 
ze względu na bezpieczeństwo uczestników dokonanie zmiany programu 
zawodów w zależności od zaistniałej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Załącznik nr 1 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Nad Drzewiczką”  
 

w dniu 22 sierpnia 2020 r. 
 
 

…………………………….. …………………………….. …………………………….. 
Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Powiat (PSSE) 

 
I. Przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Nad Drzewiczką” dla potrzeb 
organizacji „Spływu kajakowego po rzece Drzewiczce” w ramach realizacji zadania pn. „Drzewica – poczuj pasje do sportu”, w 
ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Jednocześnie 
oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a, iż posiadam prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania 
danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Podaję 
dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 

 ………………………………. 
Czytelny podpis 

 
 
 
II. Ochrona wizerunku 
 

Wyrażam zgodę na cyfrowe rejestrowanie mojego wizerunku przez Lokalną Grupę Działania „Nad Drzewiczką” dla potrzeb 
organizacji „Spływu kajakowego po rzece Drzewiczce” w ramach realizacji zadania pn. „Drzewica – poczuj pasje do sportu”, w 
ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego oraz na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promujących oraz informujących o działalności stowarzyszenia 
zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Jednocześnie 
oświadczam, że zgodę na wykorzystanie wizerunku wyraziłem/am dobrowolnie. 
 

 ………………………………. 
Czytelny podpis 

 
 
 
III. Ochrona zdrowia (COVID-19) 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że biorąc udział w wyjeździe zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Nad Drzewiczką” 
dla potrzeb organizacji „Spływu kajakowego po rzece Drzewiczce” w ramach realizacji zadania pn. „Drzewica – poczuj pasje do 
sportu”, w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego, ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo oraz stan zdrowia. Jednocześnie oświadczam, 
że jestem zdrowy/-a, bez objawów choroby zakaźnej lub wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19. Ponadto oświadczam, 
że nie przebywam na kwarantannie oraz nie zamieszkuję z osobami przebywającymi na kwarantannie lub izolacji, a także nie 
miałem/-am kontaktu z takimi osobami w ciągu ostatnich 14 dni. Jestem świadomy/-a czynników ryzyka w związku z COVID-
19, znam aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego związane z COVID-19 i zobowiązuję się je stosować, a także 
zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności wpływających na prawdziwość w/w oświadczeń. 
 
 

 ………………………………. 
         Czytelny podpis 

 

 

 


