
REGULAMIN 

Półmaraton kajakowy na orientację  
01.05.2019r. 

1. CEL IMPREZY 

 popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego 

wypoczynku 

 upowszechnienie turystyki wodnej, kultury fizycznej oraz sportu, 

 wymiana doświadczeń przez sympatyków turystyki wodnej oraz imprez na orientację, 

 praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą ukazanie 

uczestnikom akwenów wodnych powiatu bialskiego. 

2. ORGANIZATORZY 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka 

Powiat Bialski 

3. TERMIN 

Impreza odbędzie się 1 maja 2019r. start o godz. 11:00 Wisznicach za mostem na Wygodzie. 

4. START IMPREZY 

Wisznice Wygoda- Rossosz-Łomazy-Studzinka Szenejki 

6. FORMA I KATEGORIE STARTOWE 

a) Impreza ma formę spływu kajakowego ekip dwuosobowych z elementami imprezy na 

orientację. O zwycięstwie  w każdej z kategorii zadecyduje czas spływu oraz punkty za 

odczytanie symboli z lampionów kontrolnych.  

b) Starty są  tylko w parach.  

c) Ilość uczestników jest ograniczona.  

d) Decyduje kolejność zgłoszeń. 

e) Długość trasy ok. 21 km kajakiem  

f) Punkty kontrolne będą ulokowane w korycie rzeki. Nie trzeba będzie wychodzić z kajaka. 

g) Osoby niepełnoletnie mogą startować w Imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz 

za pisemną zgodą opiekunów prawnych. O sposobie opieki decyduje opiekun. 

7. ZGŁOSZENIA 

a) Zgłoszenia tylko dwójek przyjmujemy do 26 kwietnia 2019, godz.12:00 o ile będą wolne 

miejsca. 

b) Zgłoszenia można dokonać wyłącznie mailem: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl lub 

smsem: 501 266 672 

c) Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia co najmniej 50 % opłaty startowej na 

konto organizatora. 

d) Osoby startujące wysyłają jedno zgłoszenie z dwoma nazwiskami uczestników. 

e) W przypadku nie wpłynięcia połowy opłaty startowej zgłoszenie jest nieważne. 

f) Po wpłynięciu środków na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową. 

Pozostałe 50 % można uiścić w przed Zawodami. 

8. OPŁATA STARTOWA 

Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym do 26 kwietnia 2019 do godz. 14:00 

roku na konto: 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka Studzianka 42, 21-532 Łomazy  

KONTO: Bank Spółdzielczy w Łomazach nr konta 07 8037 0008 0003 2997 2000 0010 
Z dopiskiem: „ Opłata półmaraton kajakowy + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA” 

Wysokość opłaty startowej (od osoby): 60 zł/os.+20 zł ewentualny transport z Białej 

Podlaskiej do Wisznic i i z powrotem ze Studzianki. 

Istnieje możliwość zapisów po terminie o ile będą wolne miejsca i wtedy należy emailem 

przesłać potwierdzenie wpłaty.  

9. MAPY 



Organizator zapewnia mapy 1:15 000. 

10. RAMOWY PROGRAM IMPREZY 

1 maja 2019 r. (środa 

9:30 ewentualny wyjazd spod MC Donald’ w Białej Podlaskiej. 

10:30 zbiórka uczestników – Wisznice Wygoda 

11:00 starty ekip, 

ok.16.00 zakończenie i rozdanie nagród w świetlicy w Studziance 

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE 

-kajaki dwuosobowe z osprzętem (wiosła, kapoki), 

-ubezpieczenie 

-mapa i długopis dla każdego teamu, 

-posiłek po zawodach 

-pamiątkowy medal po ukończeniu rywalizacji 

-nagrody dla najlepszych ekip 

-klasyfikacja 3 najlepszych mężczyzn, kobiet i mixtów. Zawodnicy na podium otrzymują 

trofea podwójnie każdy osobno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oświadczenie opiekunów prawnych 

 

Wyrażamy zgodę na udział osoby niepełnoletniej (dziecka) 

..................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

w Półmaratonie kajakowym na orientację organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Miejscowości Studzianka w dniu 01.05.2019r. Upoważniamy do opieki nad nim 

…………………………………..…………………….. 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

ur. ………………………. (data urodzenia), legitymującego się dowodem tożsamości nr 

………………………………………. (rodzaj i nr dokumentu tożsamości), który będzie 

ponosić pełną odpowiedzialność za nasze dziecko w czasie trwania imprezy. Jednocześnie 

oświadczamy, że regulamin Półmaraton kajakowy na orientację 01.05.2019 jest nam znany. 

 

_____________________ 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Półmaraton kajakowy na orientację  

w dniu 1 maja 2019r. Wisznice-Studzianka 

Nazwa drużyny…………………………………………………………………………………...  

Nazwiska i imiona zawodników numer telefonu  podkreślić kapitana 

1.……………………………………………………………………………………………  

2.…………………………………………………………………………………………..  

 

                          O Ś W I A D C Z E N I E  

MY, niżej podpisany/a oświadczamy, że bierzemy udział w imprezie rekreacyjno-

sportowej ”Półmaraton kajakowy na orientację” w dniu 1 maja 2019r  na własną 

odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin Zawodów. Jesteśmy 

świadomy/e uczestnictwa w nim i startujemy wyłącznie na własne ryzyko. Nie mamy 

żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach. 

Zapoznaliśmy się z regulaminem i w pełni go akceptujemy. 

1. W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów 

Półmaraton kajakowy na orientację w dniu 1 maja 2019r. 

2. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji  

i organizacji Półmaraton kajakowy na orientację w dniu 1 maja 2019r. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelne podpisy. W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun 

 

 


