
REGULAMIN SPŁYWU 

VI OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO 
„BŁEKITNĄ WSTĘGĄ SANU” 

LESKO 2022 

 

 

Organizatorzy: 

 Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK 
 Polski Związek Kajakowy - Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich  

 

Współorganizatorzy: 

 Miasto i Gmina Lesko 
 Basen Aquarius Lesko 
 Starostwo Powiatowe w Lesku 
 Miasto Sanok 
 Starostwo Powiatowe w Sanoku  
 Miasto i Gmina Zagórz  
 Gmina Sanok 

 

 

Komitet organizacyjny spływu: 

Komandor  - Ewa Głowa 
V-ce Komandor - Dawid Marek, Mariusz Sikora 
Obsługa biura     - Katarzyna Nowak, Dominika Guzy, Paulina Bloch 
Kwatermistrz                            - Rafał Małek,  
Kierowcy - Mariusz Sikora, Rafał Małek, Arkadiusz Pałys,  
 - Maciej Zajączkowski  
Obsługa sprzętowa - Dominik Gwiazdoń, Wojciech Ościłowicz, Arkadiusz Pałys,     
Pilot początkowy - Rafał Małek  
Piloci końcowi - Bartłomiej Łoziński   
Instruktorzy kajakarstwa       - Członkowie Tołhaj-GDK  
Zabezpieczenie Spływu  - Fundacja Bieszczadzkie Ratownictwo Specjalistyczne  
           
 
 
Cel imprezy  

 promowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji – w różnych 
grupach społecznych i wiekowych  

 zapoznanie uczestników z urokiem rzeki San 
 promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Województwa Podkarpackiego a w     

szczególności miast i gmin na szlaku rzeki San 
 wymiana doświadczeń wodniackich  

 



 
Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:  

 
Zespoły, oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się w terminie 

od 14.06.2022 r. do 12.07.2022 r. 
za pomocą: 

formularza zgłoszeniowego - dostępnego na stronie: 
www.tolhaj-gdk.pl od dnia 10.06.2022r 

Więcej informacji: 

Ewa Głowa       693058775 

 

 każda osoba zgłoszona przez formularz otrzyma upominek 
 osoby zgłoszone przez formularz do dnia 7.07.2022 r. otrzymają koszulkę spływową  
 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność zgłoszeń 
 Maksymalna ilość uczestników to 300 osób 
 Nie ma możliwości wyboru T-1 dla osób które zapisały się tylko na jeden dzień  

 
 
 
Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora spływu, w wysokości : 
 
                   Dorośli:          180 zł  (3 dni)- WPISOWE + MIEJSCE W KAJAKU 

                                             130 zł  (3 dni) –  WPISOWE Z WŁASNYM SPRZĘTEM PŁYWAJĄCYM 

                                             120 zł (1 dzień) – WPISOWE + MIEJSCE W KAJAKU 

                                              80 zł (1 dzień) – WPISOWE Z WŁASNYM SPRZĘTEM PŁYWAJĄCYM 

                  Dzieci:              80 zł  (3 dni) dzieci w wieku 7-13 lat (do lat 7 bezpłatnie)  

  60 zł (1 dzień) dzieci w wieku 7-13 lat  

                                              120 zł OSOBY TOWARZYSZĄCE /Z POSIŁKAMI - NIE PŁYWAJĄCE/ 

                                 

 

 

 
                                    

na konto Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK: 

BGŻ BNP Paribas  25 1600 1462 1838 6907 3000 0003 

Z dopiskiem  „SAN 2022 + imię i nazwisko osoby” lub osób których dotyczy wpłata 

Jeżeli uczestnik przyjeżdża tylko na jeden dzień dodatkowo wpisuje  

w tytule przelewu  SOBOTA lub NIEDZIELA 

 

Osoby zgłoszone w formularzu, które nie dokonały wpłaty za uczestnictwo w spływie do dnia 
12.07.2022r. zostaną automatycznie usunięte z listy uczestników 

 
Rezygnacja z udziału w imprezie po 12.07.2022 r. nie powoduje zwrotu wpisowego.  



Płynącym uczestnikiem imprezy jest każda osoba, która ukończyła 18 lat i dokonała wpłaty na rzecz 
organizatora.  

Osoby niepełnoletnie biorą udział w spływie na pisemną odpowiedzialność osoby dorosłej.  Każda 
osada powinna posiadać sprzęt asekuracyjny, a drużyna apteczkę. 

Przy weryfikacji w biurze spływu (Basen Aquarius Lesko, ul. Bieszczadzka 7 /za basenem otwartym/), 
uczestnik musi okazać: 
a) dowód wpłaty wpisowego 
b) ewentualnie -  pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej 

Świadczenia dla uczestników spływu w cenie wpisowego  

 Miejsce na biwaku  
 Sprzęt (kajak, wiosło, kamizelka asekuracyjna) 
 Pamiątkowe medale 
 Koszulka spływowa dla osób które zgłosiły się przez formularz do dnia 7.07.2022 r.  
 Gorący posiłek i gorące napoje po każdym etapie 
 Czajniki elektryczne, kawa, herbata  
 Ubezpieczenie NNW, oraz doraźna pomoc medyczna 
 WC, umywalki, prysznice dostępne w budynku przy basenie otwartym  
 Opieka kwalifikowanych instruktorów kajakarstwa   
 Przewóz uczestników i sprzętu w I i II etapie spływu 
 Wklejka do książeczki odznak turystycznych 
 Przewodnictwo na trasie  
 Pamiątkowe gadżety  

Wyżywienie i wyposażenie  

 Uczestnicy biorą udział w spływie na sprzęcie pływającym organizatora lub własnym. 
 Uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt biwakowy  
 Biwak stały mieści się w przy Basenie Aquarius w Lesko, ul. Bieszczadzka 7 /za basenem 

otwartym/) 
 Do dyspozycji będą: WC, umywalki, prysznice, czajniki elektryczne, kawa, herbata 
 Śniadania we własnym zakresie 
 Pożywne danie w przerwie I etapu spływu (sobota) 
 Obiadokolacja (sobota) 
 Ciepłe danie na koniec II etapu spływu (niedziela) 
 Stoisko z możliwością zakupu dodatkowego wyżywienia 
 Dodatkowo przewidywane są zajęcia twórcze dla dzieci i dorosłych 
 Dla najmłodszych przygotowany będzie kącik zabaw dla dzieci 
 Organizator zapewnienia środki do dezynfekcji na całym terenie tego wydarzenia 

 
Obowiązki uczestników 

Każda osoba uczestnicząca w spływie zobowiązana jest do: 

 Szczegółowego zapoznania się z regulaminem, oraz programem VII OSK Błękitną Wstęgą Sanu 
Lesko 2022 jak i do przestrzegania go 

 Samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej 
 Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność 
 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna  
 Przestrzegania przepisów prawa wodnego, oraz ochrony przyrody w tym bezwzględny zakaz 

spożywania alkoholu i środków odurzających  
 Wykonywanie poleceń oraz dostosowanie się do nakazów i zakazów wydawanych przez 

organizatorów i obsługi spływu  



 Właściwego przygotowania się jeśli chodzi o ubiór i kondycję fizyczną 
 Płynięcia w prawidłowo zapiętej kamizelce asekuracyjnym który zapewnia organizator spływu  
 Udzielania pierwszej pomocy innym uczestnikom w miarę swoich możliwości i umiejętności  
 Dbania o wypożyczony od organizatora sprzęt 
 Uczestnik przejmuje pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, a w przypadku 

uszkodzenia zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów naprawy w tym za: 
- wiosło 100 zł 
- kapok 100 zł 
- siedzisko 200 zł 

 Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym osobom lub 
mieniu  

 Zachowania ustalonego porządku podczas trasy spływu w tym bezwzględnego zakazu 
wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym  

 Przestrzegania ogólnych przepisów BHP, ochrony przyrody i p.poż. 

 
 
 
 
 Z turystycznym pozdrowieniem 
 Organizatorzy „VII OSK BŁĘKITNĄ WSTEGĄ SANU” 
 
 FUNDACJA KAJAKOWA 
 TOŁHAJ-GDK 



PROGRAM 
VII OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO 

„BŁĘKITNĄ WSTĘGĄ SANU” 
LESKO 2022 

 
 

15.07 /piątek/   
 
    Od godz. 16:00 – 21:00  -  przyjmowanie uczestników, weryfikacja na biwaku 
    (Basen Aquarius Lesko, ul. Bieszczadzka 7 /za basenem otwartym/) 
  godz. 20:00 -  integracja kajakowa przy ognisku  
  godz. 24:00 -  cisza nocna  
 
16.07 /sobota/  
 
  godz. 7:00 – 9:00  -  c.d. weryfikacji dla osób przybyłych w sobotę 
  godz. 9:30 -  uroczyste otwarcie spływu przez kierownictwo i oficjeli 
  godz. 10:00 - start do I etapu  
    Lesko – Sanok 24 km 
    ciepły posiłek podczas przerwy przygotowany przez  
 `   KGW w Huzelach 
  godz. 16:00 -  zamknięcie mety I etapu, oraz odjazd ostatniego autokaru 
  godz. 17:00- 18:00  - kolacja w formie degustacji przygotowana przez  
    KGW w Huzelach,  
  godz. 18:00  -  zajęcia dla dzieci i dorosłych – twórcze warsztaty ceramiczne 
  godz. 20:00 - wieczór wodniacki przy ognisku i gitarze 
  godz. 24:00 - cisza nocna 
     
 
17.07 /niedziela / 
 
  godz. 8:00 – 9:00  - weryfikacja osób które uczestniczą tylko w etapie niedzielnym 
  godz. 10.00 – 10.30 - odjazd autokarów do Zwierzynia i start II etapu  
    Zwierzyń – Lesko 13 km     
  godz. 13:00 - zamknięcie mety  
  godz. 13.30 - ciepły posiłek po zakończonym II etapie przygotowany przez 
    KGW w Huzelach 
  godz. 14.30 - oficjalne zamknięcie spływu, losowanie nagród 
    pożegnanie uczestników  

 

 

 Z turystycznym pozdrowieniem 
 Organizatorzy „VII OSK BŁĘKITNĄ WSTEGĄ SANU” 
 
 FUNDACJA KAJAKOWA 
 TOŁHAJ-GDK 
 



 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy imprezy mają prawo do aktualizacji regulaminu pod kontem wprowadzenia do nich 
dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego.  
 

2. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie 
odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie lub upoważnione osoby po przedstawieniu 
pisemnego oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności. 
 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym osobom lub mieniu. 
4. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikłe nie z winy 

organizatora.  

5. W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu organizator 
może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program. W tym wypadku uczestnikom nie 
przysługuje prawo zwrotu wniesionych opłat oraz poniesionych innych kosztów.  

 
6. Kierownictwo spływu ma prawo wykluczyć ze spływu osoby, które nie przestrzegają regulaminu lub 

nie podporządkowują się zarządzeniom organizatora. Wykluczonym osobom nie przysługuje zwrot 
wpisowego.  

 
7. Aby zamieścić informacje oraz zdjęcia związane z VII OSK „Błękitną Wstęgą Sanu” 2022 na portalach 

internetowych, gazetach, ulotkach itp., należy uzyskać zgodę organizatora (nie dotyczy partnerów 
medialnych). 

8. Za sprawy finansowe i rozliczenie spływu odpowiada tylko i wyłącznie Fundacja Kajakowa Tołhaj-
GDK.  

9. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Spływu. 
 
 Z turystycznym pozdrowieniem 
 Organizatorzy „VII OSK BŁĘKITNĄ WSTEGĄ SANU” 
 
 FUNDACJA KAJAKOWA 
 TOŁHAJ-GDK 
 


