
przesłać na adres kontakt@turystyka.konin.pl (zalecane)
·lub dostarczyć do siedziby organizatora przy ul. Dworcowej 2.

XIII Spływ kajakowy szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski
informacja

Zapisy: od 8 czerwca (środa)
Termin wydarzenia: 9 lipca 2022 r. (sobota)
Trasa: Mielnica Duża – Przystań Wodna w Ślesinie (16 km)
Liczba uczestników: 120 kajakarzy, 60 kajaków
Koszt wpisowego: 120 zł za kajak (2 osoby)
 
Opis trasy
Trasa spływu rozpocznie się w Mielnicy Dużej na jeziorze Gopło. 
Następnie uczestnicy wpłyną do Kanału Ślesińskiego. 
Na tym odcinku kajaki przepłyną przez śluzy w Koszewie i Gawronach.
Kajakarze zakończą spływ na Jeziorze Ślesińskim, w Przystani Wodnej w
Ślesinie. Na zakończenie spływu przewidziany jest catering.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia można dokonać od 8 czerwca 2022 roku. Formularze wraz z
potwierdzeniem dokonania wpłaty wpisowego na konto organizatora należy:

 
Zapisy odbędą się według kolejności zgłoszeń. Organizatorzy nie przyjmują
zgłoszeń telefonicznych a także tych dokonanych przed terminem 8
czerwca.

W ramach wpisowego (120 zł za kajak) uczestnicy mają zapewnione:
· kajaki wraz z kapokami
· opiekę ratowników wodnych
· ubezpieczenie
· catering
 · transport z Konina do Mielnicy Dużej oraz 
    ze Ślesina do Konina



Program spływu (może ulec zmianie):
  8:45             ZBIÓRKA na parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Koninie
  9:00 - 9:45   DOJAZD na miejsce startu (zapewniony transport)
10:00-10:30   REJESTRACJA, rozdanie kajaków, zapoznanie z regulaminem
10:30             START Mielnica Duża na trasie planowany jest przystanek
13:00-13:30   Śluza Gawrony
13:30-14:00   Śluza Koszewo
15:30-16:30   META Przystań Wodna w Ślesinie, zdanie kajaków, catering
16:30-17:00   POWRÓT uczestników na parking przy ul. Grunwaldzkiej  
                      (zapewniony transport)

 Organizator:
 Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA
 tel. 63 246 32 48, kontakt@turystyka.konin.pl
konto bankowe: 13 1240 1415 1111 0010 2984 4831
www.lotmarina.pl (formularze i regulamin)
Starostwo Powiatowe w Koninie

Partnerzy: gmina Skulsk, Miasto i Gmina Ślesin, Wielkopolska Organizacja
Turystyczna 

Projekt współfinansowany przez:

Patronat honorowy 

 

 

 

mailto:kontakt@turystyka.konin.pl
http://www.lotmarina.pl/


XIII Spływ kajakowy szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski
formularz
Trasa:   Mielnica Duża - Przystań Wodna w Ślesinie
Termin: 9 lipca 2022 r.

Imię ____________________________________________________

Nazwisko ________________________________________________

Pesel  ___________________________________________________

Kod pocztowy i miasto_______________________________________

Ulica / numer domu _________________________________________

Telefon kontaktowy  _________________________________________

Szczególne potrzeby uczestnika
(wyżywienie, forma komunikacji, zapewnienie wsparcia innej osoby, inne) 

  _________________________________________________________

Korzystam z transportu autokarowego ___________________________
(wpisać TAK lub NIE)

 
Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest 
zapoznanie się z jego regulaminem oraz 
podporządkowanie się decyzjom organizatora 
a także dokonanie opłaty.

 



XIII Spływ kajakowy szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski
oświadczenia

Regulamin
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z regulaminem „XIII Spływu kajakowego
Szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się
do skrupulatnego jego przestrzegania i stosowania. 

Zakaz spożywania alkoholu
Jestem świadomy(-a), że niedostosowanie się do regulaminu spływu i zaleceń
organizatora grozi natychmiastowym wykluczeniem z imprezy  i brakiem możliwości
wzięcia udziału w przyszłych spływach organizowanych przez Lokalną Organizację
Turystyczną MARINA. Jestem świadomy (-a), że w spływie może uczestniczyć
wyłącznie osoba zapisana. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy (-a)
braku możliwości roszczenia praw do wypłaty ubezpieczenia, jeśli podczas zdarzenia
byłem (-łam) w stanie nietrzeźwości.
 
Przetwarzanie danych i wizerunek
Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez
Lokalną Organizację Turystyczną MARINA (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 RODO). Przetwarzanie danych jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
organizatora spływu w związku z realizacją usługi i zapewnieniem bezpieczeństwa
uczestników spływu kajakowego. Jednocześnie wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie i wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas
organizowanego spływu na fotografii czy też nagraniu filmowym. 

Odpowiedzialność materialna
Zobowiązuję się do dbałości o powierzony sprzęt kajakarski (2 osobowy kajak, kapoki,
wiosła). Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt
oraz zobowiązuję się do pokrycia strat wynikłych z jego utracenia lub zniszczenia.

.........……………………………………...............................
    (data, miejsce, czytelny podpis uczestnika spływu)

 


