
REGULAMIN 

VII Ogólnopolskiego Spływu „na BeleCzym” 

Przełomem Bardzkim 2016 

 

 

 

 

 

1. Organizator:  

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Publiczne Gimnazjum w Przyłęku 

 

2. Cel imprezy: 

a) popularyzacja walorów rekreacyjno-turystycznych gminy Bardo, a w szczególności 

malowniczego przełomu Nysy Kłodzkiej 

b) popularyzacja szlaków kajakowych i pontonowych naszego regionu 

c) kreowanie niezwykłych „pływadeł” według wyobraźni uczestników spływu 

 

3. Kierownictwo spływu: 

a) komandor: Andrzej Piasecki 

b) sekretariat: Katarzyna Kita i Lucyna Śladowska 

c) służba ratownicza: Ski Raft 

d) jury spływu – powołani w dniu imprezy przez Organizatorów 

 

4. Termin: 25.06.2016 

 

5. Trasa: Bardo, Nysa Kłodzka, ok. 1,5 km 

Start: przystań przy D.W. „Brido”, ul. Grunwaldzka w Bardzie 

Meta: przystań w Parku za Nysą, ul. Skalna w Bardzie 

 

6. Szczegóły programu: 



 od godziny 15:00 – rejestracja „pływadeł”, przegląd techniczny przez 

komandora – dopuszczenie do spływu 

 godzina 15:45 – odprawa Komandora i WOPR 

 godzina 16:00 – wypłynięcie, prezentacja „pływadeł” publiczności 

zgromadzonej na zabytkowym moście w Bardzie; ocena „pływadeł” przez 

komisję i publiczność 

 dopłynięcie do mety spływu i prezentacja „pływadeł” w Parku za Nysą do 

godziny 17:00 

 od godziny 19:00 – odbiór „pływadeł” 

 ok. godziny 18:00 – wręczanie nagród i pamiątek uczestnikom spływu 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

a) w spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie umiejące pływać 

b) uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt własnym 

podpisem (druk organizatora) 

c) wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych 

zapewnionych przez Organizatora 

d) uczestnicy podporządkowują się regulaminowi spływu i zarządzeniom 

kierownictwa spływu 

 

8. Zgłoszenia do imprezy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo na adres promocja@bardo.pl oraz w dniu 

spływu, na miejscu startu: w sekretariacie organizatora spływu. 

 

9. Świadczenia organizatora: 

b) opieka ratowników Ski Raft 

c) pomoc techniczna 

d) opieka asekurujących 

e) pierwsza pomoc medyczna 

f) nagroda główna za zdobycie pierwszego miejsca dla zwycięzcy spływu 

g) nagroda publiczności w plebiscycie widzów  

h) nagrody pocieszenia dla każdej załogi  

i) certyfikat dla wszystkich uczestników spływu 



 

 

10.Obowiązki uczestników: 

a) podporządkowanie się regulaminowi i poleceniom komandora 

b) udzielanie pomocy uczestnikom w razie potrzeby 

c) nie zanieczyszczanie trasy spływu 

d) nie używania napojów alkoholowych w czasie spływu 

 

11.Postanowienia końcowe: 

a) organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu 

w przypadku nieprzewidzianych okoliczności 

b) organizator może odwołać spływ w części lub w całości w przypadku 

niesprzyjających warunków atmosferycznych 

c) prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do kierownictwa spływu 

 


