
Reprezentant miejscowości..............................................

                                                   

Karta zgłoszenia uczestnika

Dane uczestnika spływu :

Imię……………………………………........................

Nazwisko ……………………………….......................

Data urodzenia................................................................

Rozmiar koszulki (XS – XXXL)....................................

Tel. …………….......................………………………...

e-mail ……………………………….......................…...

        JA ________________________________________________________________________      

                      Imię i nazwisko uczestnika  XIV Spływu Twardzieli Prosna 2020               

_____________________________________________ ___________________

    

               Podpis uczestnika                      Data

_____________________________________________ ___________________**

          Podpisy rodziców  lub opiekunów                             Data

** podpisują rodzice lub opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich.

             

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Spływu Twardzieli Kalisz Prosna 2020.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
(zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, 
przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych,
obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, 
jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, 
w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji Spływu Twardzieli
( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w formularzu).

Oświadczam, iż jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się ze startem w zawodach. 
Oświadczam, że jestem świadomy swojego stanu zdrowia, tym samym że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne 
do wzięcia przeze mnie udziału w zawodach. Oświadczam, że posiadam niezbędne umiejętności do startu w zawodach,
biorę w nim udział dobrowolnie, ponosząc z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i akceptuję jego warunki.

     Zgłoszenie dla osoby towarzyszącej

Imię Nazwisko…….....................................................................………………………………..

     Rozmiar koszulki (XS – XXXL)..............

Tel/e-mail.......................................................................... ……………………………………...



             REGULAMIN  XIV SPŁYWU TWARDZIELI   KALISZ - PROSNA 2020

1.  Uczestnikiem XIV Spływu Twardzieli może być osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą
   rodziców lub opiekunów prawnych.
2.  Każdy uczestnik bierze udział w XIV Spływie Twardzieli na własną odpowiedzialność. 
3.  Uczestnik  zobowiązany jest  przed rozpoczęciem Spływu Twardzieli  do:
 potwierdzenia podpisem faktu zapoznania się  regulaminu imprezy 
   oraz jego akceptacją na karcie zgłoszeniowej,
 dokonania wpłaty w wysokości 100 zł.
4.  Uczestnicy Spływu Twardzieli pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką  w dowolnym czasie. 
5.  Uczestnik  XIV Spływu Twardzieli może w trakcie pokonywania trasy:
 przytrzymywać się łodzi asekuracyjnej,
 używać przedmiotów wypornościowych (bojki ratownicze, zabawki dmuchane itp)
 zrobić dowolną liczbę postojów nie opuszczając przy tym koryta rzeki.
6.  W trakcie pokonywania trasy XIV Spływu Twardzieli dozwolone jest spożywanie napojów  
    oraz posiłków regeneracyjnych (bez wychodzenia z wody). 
7.  Na trasie Spływu Twardzieli obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 
8.  Uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy. 
9.  Wejście na pokład łodzi asekuracyjnej lub brzeg rzeki jest jednoznaczne z decyzją o przerwaniu 
    pokonywania trasy XIV Spływu Twardzieli.
10.  Każdy uczestnik Spływu Twardzieli ma obowiązek posiadać:
 - „skafander mokry”,
 -  ABC czyli płetwy, maska, fajka.
Zabronione jest użycie „skafandra suchego”. 
11.  Każdy uczestnik, który pokona wyznaczoną trasę XIV Spływu Twardzieli otrzyma miano „Twardziela"
     potwierdzone specjalnym certyfikatem, medal pamiątkowy, oraz upominki. 
12.  Wręczenie certyfikatów oraz upominków, nastąpi  podczas uroczystego obiadu po zakończeniu Spływu Twardzieli.

Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do poinformowania zainteresowanych o ewentualnych          
    zmianach dotyczących  terminu lub trasy Spływu Twardzieli. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu lub odwołanie
    Spływu  Twardzieli  spowodowane warunkami atmosferycznymi. 
3. Organizator zapewnia: 
 opiekę asekuracyjną i medyczną w czasie pokonywania wyznaczonej trasy przez uczestników XIV Spływu Twardzieli,
 transport uczestników oraz sprzętu na start  XIV Spływu Twardzieli,
 gorące napoje oraz posiłek regeneracyjny po zakończeniu XIV Spływu Twardzieli,
 pakiety startowe
 uroczysty obiad – Restauracja Bursztyn ul. Polna 102 w Kaliszu
 koszulki okolicznościowe
 upominki

Wpłat wpisowego dokonać należy dokonać na konto M. Bank nr.  55 1140 2004 0000 3702 7549 5229
z podaniem  w tytule wpłaty imienia i nazwiska oraz dopiskiem „Spływ Twardzieli Kalisz 2020"
do dnia 29 lutego 2020 roku
Prosimy również o przesłanie podpisanych i zeskanowanych Kart Zgłoszenia na adres: dagor3@ymail.com
lub Kaliski Klub Wodny Fala 62-800 Kalisz ul. Handlowa 4
Uwaga ! 
(brak wpłaty oraz brak zgłoszenia w terminie nie pozwoli na zapewnienie uczestnikowi koszulki
 w odpowiednim rozmiarze)

Koszt uroczystego obiadu w Restauracji Bursztyn dla osoby towarzyszącej 50 zł.
 



                         REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNE 
                         PRZEBRANIE UCZESTNIKA SPŁYWU
                         ORAZ NA NAJCIEKAWSZY PRZEDMIOT PŁYWAJĄCY 
                         TOWARZYSZĄCY UCZESTNIKOWI SPŁYWU.

 1.  Uczestnicy konkursu biorący udział w imprezie po zgłoszeniu do organizatorów będą mieli wykonane
     zdjęcie w każdej z kategorii.
 2.  Zabawki / przedmioty pływające organizatorzy dostarczą uczestnikom w końcowej części trasy spływu.
 3.  Ocena przebrań i przedmiotów pływających, dokonana zostanie przez wszystkie osoby biorące udział w uroczystym obiedzie.
 4.  Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii przyznane zostaną trofea i dyplomy.
     za  miejsca II i III  dyplomy.


