Regulamin uczestnika Flisu Odrzańskiego.
1. We Flisie udział może wziąć każda osoba pełnoletnia, zaakceptowana przez
kierownictwo Flisu na podstawie zgłoszenia osoby lub jednostki pływającej. Młodzież
do lat 18 może płynąć pod opieką osoby dorosłej, po uprzednim złożeniu oświadczenia
u organizatora, o przejęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
2. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan
zdrowia zgłaszanych osób.
3. Osoby biorące udział we flisie mogą korzystać z własnego lub wypożyczonego sprzętu
pływającego.
4. Każda załoga jednostki pływającej posiadająca własny sprzęt, jest autonomiczna i może
zakończyć flis w dogodnym dla siebie momencie, jeżeli dojdzie do wniosku, że nie
pokona całego dystansu.
5. Osoby biorące udział we flisie robią to na własną odpowiedzialność i powinny
ubezpieczyć się na tę okoliczność np. wykupując polisę ubezpieczeniową.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikłe nie z
jego winy, jak również za następstwa ewentualnych wypadków powodujące uszczerbek
na zdrowiu lub wypadki zagrażające życiu uczestnika.
7. Każdy uczestnik jest samowystarczalny w zakresie wyżywienia.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w odpowiednią odzież
pozwalającą dostosować się do różnych warunków pogodowych.
9. W czasie trwania żeglugi, spożywanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie
jednostek w stanie upojenia alkoholowego, jest zabronione! Załogi lub osoby nie
stosujące się do tej zasady mogą być natychmiastowo wykluczone z flisu.
10. Flis będzie się odbywał zgodnie z zasadami żeglugi śródlądowej, dlatego wszystkie
jednostki pływające, bezwzględnie muszą płynąć, w torze wodnym lub innym wskazanym
przez komodora lub właściwe służby.
11. Wszelkie zmiany toru wodnego, oraz miejsca postojów , będą sygnalizowane drogą
radiową, telefonicznie lub w inny wyraźny sposób.
12. Wszelkie niebezpieczne miejsca należy omijać bez narażania siebie i innych.
13. Obowiązkiem każdego zarejestrowanego uczestnika jest:
▪ zapoznanie się z regulaminem flisu, przepisami żeglugowymi i przestrzeganie
tychże.
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▪ udział w przygotowanych przez gospodarzy uroczystościach i poczęstunku
▪ bezwzględne wykonywanie poleceń komodora prowadzącego flis, instruktorów
i ratowników, niezbędnych do przeprowadzenia flisu.
▪ przestrzeganie zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych
▪ odpowiedzialność prawna i materialna za szkody wyrządzone osobom trzecim
▪ nakaz używania kamizelki asekuracyjnej
▪ hołdowanie regułom:
1. kierownictwo ma zawsze rację,
2. w sytuacji powątpiewania, wrócić do reguły nr 1 .
W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników flisu organizator
może odwołać flis w całości lub zmienić jego program. Organizator ma prawo wykluczyć z flisu
osoby, które nie przestrzegają regulaminu lub nie podporządkowują się zarządzeniom organizatora
lub kierownictwa.
W przypadkach wątpliwych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji tego
regulaminu.
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