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Spływ
Twardzieli

Kalisz-Prosna

12.03.2022

Temperatura wody 3 st. C - dystans 4 km.- czas płynięcia 2 h - zawodnicy w skafandrach neoprenowych mokrych

Kalisz 28.01.2022 r.

Zaproszenie
Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski i Kaliski Klub Wodny „FALA” w dniu 12 marca
2022 roku organizuje XIV Spływ Twardzieli rzeką Prosną im. Jana Pasia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać siłę własnego charakteru i
wytrzymałość organizmu na ekstremalne warunki. Jeśli jesteś przekonana, przekonany, że w
mokrym skafandrze i ABC przepłyniesz 4 kilometrów Prosną w temperaturze wody 3 stopnie
Celsjusza to jest impreza dla Ciebie.
Czekamy na śmiałków ! Potwierdzić swój hart ducha może zarówno kobieta jak i mężczyzna
w każdym wieku. W poprzednich edycjach rozpiętość wieku wynosiła od 12 do 67 lat.
Zbiórka uczestników o godzinie 09.30 przy budynku Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w
Kaliszu.
Zapewniamy świetną zabawę, certyﬁkat zaświadczający o zdobyciu tytułu Twardziela, gorące
napoje i posiłek na mecie. W trakcie uroczystego obiadu podsumowującego imprezę każdy
uczestnik otrzyma upominek, między innymi sprzęt ﬁrmy „AQUALUNG”. Potwierdzenie
własnych możliwości będzie przyjemniejsze, jeżeli odbędzie się w towarzystwie przyjaciół i
znajomych. Powiadom ich o imprezie i zachęć do udziału.
Start spływu o godzinie 11.00 a zakończenie około godziny 13.30.

Uczestnikami spływu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat a także osoby
niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
Chętnych do wzięcia udziału we wspólnej zabawie prosimy o kontakt z organizatorami :
Bogdan Olejnik
tel.601-561-390 dagor3@ymail.com
Krzysztof Nowakowski tel. 601-162-420 krzysiek.no@interia.pl,
Adres do pobrania dokumentów spływu - www.kkwfala.kalisz.pl
* Uwaga!!!
Ze względu na warunki pandemiczne i pogodowe (zamarznięte koryto rzeki)
organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu lub odwołania imprezy.

Karta zgłoszenia uczestnika - 14 Spływ Twardzieli Kalisz - Prosna 12 marca 2022 r.
Dane uczestnika spływu :
Imię……………………………………........................
Nazwisko ……………………………….......................
Data urodzenia................................................................
Tel. …………….......................………………………...
e-mail ……………………………….......................…...
Reprezentant miejscowości..............................................
Osoba towarzysząca..................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Spływu Twardzieli Kalisz Prosna 2022.
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.

JA ________________________________________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika XIV Spływu Twardzieli Prosna 2022

_____________________________________________

Podpis uczestnika

_____________________________________________

Podpisy rodziców lub opiekunów

___________________

Data

___________________**

Data

** podpisują rodzice lub opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich.

REGULAMIN XIV SPŁYWU TWARDZIELI KALISZ - PROSNA 12.03.2022 r.
1. Uczestnikiem XIV Spływu Twardzieli może być osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
W XIV Spływie Twardzieli wprowadzamy skróconą trasę przeznaczoną dla uczestników zawodów do 14 roku życia.
Dystans 750 metrów start przy Moście Bursztynowym meta przy Teatrze im. W. Bogusławskiego. ( możliwa opcja)

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 130 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 w trakcie uroczystego obiadu, w Kompleksie Restauracyjnym „MARGO”
62-800 Kalisz ul. Łódzka 151, 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 epidemicznymi i atmosferycznymi.
3. Organizator zapewnia:
 opiekę asekuracyjną 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 w Kompleksie Restauracyjnym „MARGO” 62-800 Kalisz ul. Łódzka 151

 upominki

Wpłat wpisowego w kwocie 130 PLN 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 2022"
do dnia 1 marca 2022 roku. Koszt uczestnictwa w uroczystym obiedzie dla osoby nie płynącej w spływie 80 PLN.
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

