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REGULAMIN UCZESTNICTWA 
 

majowy spływ kajakowy 
 
 

 
I. Organizatorzy spływu 

 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Towarzystwem Krajoznawstwa i 

Turystyki Aktywnej.  

 

II. Termin spływu 
 

 24 maja 2014r. (sobota) 
 

 
III. Trasa  

 
Ełk – Straduny - Ełk 

                                                                        

IV. Program  
 

Godz.: 13:00 – zbiórka na parkingu przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 

Godz.: 13:15 – przejazd do Stradun autokarem 

Godz.: 13:45 – rozpoczęcie majowego spływu kajakowego 

Godz.: 15:30 – ognisko z kiełbaskami  na trasie spływu  

Godz.: 17:00 – zakończenie spływu na plaży miejskiej w Ełku 

 
 

V. Warunki uczestnictwa 
 

1. Zapisy należy dokonywać poprzez: 

- kontakt telefoniczny pod nr tel. 87 610 16 24 

- osobiście w CEE w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk, w godz. 8.00-16.00 
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- kontakt e-mailowy: e.sigiel@cee.elk.pl 

2. Zapisy prowadzone są do 23 maja 2014r. do godziny 14:00  

3. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Opłatę organizacyjną w kwocie: 35zł/os. należy uiścić przy składaniu formularza 

zgłoszeniowego. W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi. 

5. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w CEE w Ełku, ul. Parkowa 12 oraz na 

stronie internetowej: www.cee.elk.pl 

6. W majowym spływie kajakowym mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, 

(niepełnoletnie z opiekunem) które złożą zgłoszenie w terminie.  

7. Uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą na majowy spływ kajakowy 

odpowiednią odzież i buty dostosowane do warunków pogodowych.   

8. W przypadku rezygnacji organizator prosi o informację telefoniczną o rezygnacji, 

dzięki czemu możliwe będzie uczestnictwo innych potencjalnych osób, których 

udział nie był możliwy z powodu wyczerpania limitu miejsc. 

9. W trakcie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 

alkoholowych. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia osoby, 

której stan wskazuje na jego spożycie, do uczestnictwa w spływie. 

 
VI. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają: 

 
a. ubezpieczenie uczestników; 

b. apteczkę pierwszej pomocy; 

c. ciepły posiłek na trasie spływu  

d. Wypożyczenie kajaków; 

e. Transport kajaków. 

f. Transport uczestników autokarem do Stradun. 
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