
Regulamin konkursu 

VI SPŁYW NA BYLE CZYM RZEKĄ PILICĄ – WARKA 2022 

I Organizatorzy 

Organizatorami konkursu są: 

• GMINNA INSYTYTUCJA KULTURY „DWOREK NA DŁUGIEJ” W WARCE 

• CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARCE 

• OCHOTNICZA STRAŻ POŻRNA W WARCE 

 

II Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

• promocja aktywnego wypoczynku; 

• promocja turystycznych walorów rzeki Pilicy; 

• wspieranie inicjatyw i kreatywności uczestników konkursu poprzez prezentacje pływających jednostek; 

• wspólna zabawa; 

III Miejsce i warunki organizacji konkursu 

1. „VI Spływ Na Byle Czym Rzeką Pilicą” odbędzie się 23 lipca 2022 r.  

Przewidywany początek konkursu – 18:30 

Przewidywane ogłoszenie wyników – 20:45 

2. Imprezą towarzyszącą jest X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „SpłyWarka”, który trwać 

będzie w godz. 17:00 – 22:00. 

3. Trasa „VI Spływu Na Byle Czym Rzeką Pilicą”: 

Start: Początek kanału na rzece przy plaży obok Kempingu nad Pilicą 

Meta: Koniec kanału na rzece przy plaży obok Kempingu nad Pilicą 

4. Zawodnicy załogi bezwzględnie zobowiązani są do usunięcia z wody swoich jednostek pływających i 

pozostałości po nich po zakończeniu rozgrywek. 

5. Organizator dopuszcza odwołanie lub przesunięcie terminu spływu przy zbyt wysokim lub niskim 

stanie wody, złej pogodzie lub trudnej sytuacji epidemicznej w kraju. 

 

IV Zasady konkursu i warunki uczestnictwa 

1. „VI Spływ Na Byle Czym Rzeką Pilicą” jest adresowany do drużyn, które w ramach konkursu 

wystartują na zbudowanym przez siebie, oryginalnym, pływającym „byle czym”.  

2. Każda jednostka pływająca musi mieć pełnoletniego kapitana załogi znajdującego się na pojeździe 

podczas spływu. 

3. Kapitan ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków swojej załogi, a w szczególności 

małoletnich dzieci. 

4. Liczba członków drużyny startującej w konkursie jest dowolna. 

5. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w zawodach. 

6. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest zachowanie stanu niewskazującego spożycia alkoholu. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce zawodów drogą lądową, do 

stawienia się na odprawie technicznej przed zawodami 30 minut przed rozpoczęciem konkursu i 

zwodowania jednostki pływającej na linii startu, w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

8. Uczestnicy otrzymają od organizatora numery startowe. 

9. Uczestnicy konkursu zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 21 lipca 2022 r., do 

godz. 12:00. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej Gminnej Instytucji Kultury „Dworek 

na Długiej”.   

Poprawnie wypełniony formularz należy przesłać: 

- na adres e-mail: dworek@dworek.warka.pl w tytule należy wpisać „VI Spływ Na Byle Czym Rzeką 

Pilicą - zgłoszenie”  

mailto:dworek@dworek.warka.pl


- listownie na adres: Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, Długa 3, 05-660 

Warka z dopiskiem ,,VI Spływ Na Byle Czym Rzeką Pilicą - zgłoszenie" (decyduje data wpływu 

zgłoszenia) 

bądź osobiście do siedziby organizatora. 

10. Udział w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia uczestnika na zasadach podanych w 

Regulaminie. 

V Rodzaj napędu 

 

1. Zadaniem jednostek pływających jest dopłynięcie od linii startu do linii mety. Jednostka pływająca 

powinna utrzymywać się na wodzie i zaprezentować swoje możliwości pływackie. Jednostka może 

być napędzana siłą mięśni i entuzjazmem uczestników oraz dopingiem kibiców. Niedopuszczalny jest 

napęd motorowy. 

VI Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa, powołana przez organizatorów. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena jednostek pływających i wytypowanie zwycięzcy. 

3. Ocenie podlegać będzie „pływalność jednostki" oraz spójna i oryginalna stylistyka zarówno jednostki 

pływającej jak i strojów załogi. Im barwniejsza, zaskakująca i oryginalna, tym lepiej. 

4. Komisja konkursowa ogłosi wyniki w dniu konkursu, po zakończeniu rywalizacji. 

5. W konkursie przyznana zostanie także nagroda publiczności dla drużyny, która zgromadzi najwięcej 

głosów w głosowaniu publiczności po zakończeniu prezentacji konkursowych.   

6. Po konkursie nastąpi wręczenie nagród i dyplomów. 

7. Informacja o zwycięzcach będzie zaprezentowana w artykule podsumowującym na stronie 

internetowej organizatora oraz w lokalnej prasie. 

VII Nagrody 

 

1. Uczestnicy „VI Spływu Na Byle Czym Rzeką Pilicą” będą ubiegać się o nagrody ufundowane przez 

organizatorów Spływu oraz sponsorów.  

2. Dla zwycięzcy wyłonionego przez jury przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.  

3. Dla zwycięzcy wyłonionego w głosowaniu publiczności przewidziana jest nagroda pieniężna w 

wysokości 500 zł.  

4. Dodatkowo jury przyzna puchar dla „Najśmieszniejszego Pływającego Wehikułu”. 

5. Dla pozostałych uczestników nagrody rzeczowe od sponsorów.  

6. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

VIII Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu konkursu. 

2. Uczestnik, zgłaszając pojazd pływający do konkursu, wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Organizator ma prawo do utrwalenia wizerunku jednostek pływających oraz załóg za pomocą 

urządzeń do rejestracji dźwięku i obrazu oraz aparatów fotograficznych i ich publicznego odtwarzania 

i wykorzystania na łamach prasy, telewizji, radia, internetu, w materiałach promocyjnych. 

 

Karta Zgłoszeniowa do pobrania na stronie: www.dworek.warka.pl/6SNBC2022 lub osobiście w 

Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”.  

 

http://www.dworek.warka.pl/6SNBC


Aktualizacja 13 lipca 2022 – przedłużenie terminu zgłoszeń do 21 lipca 2022 r. do godz. 12:00  


