
REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO  

W II Wakacyjnym Spływie Kajakowym zorganizowanym przez Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o. (niedziela 7 lipca 2019 r.) mogą brać udział wszystkie osoby 

pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania 

regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem na karcie 

zgłoszeniowej (załącznik nr 1).  

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego 

regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu. 

2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w 

spływie.  

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej 

na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.  

4. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, 

ochrony przyrody oraz karty turysty.  

5. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.   

6. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu 

pływającego.  

7. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków 

odurzających. 

8. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz 

pozostawania za zamykającym spływ.   

9. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.  

10. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, 

wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące.   

11. Każdy uczestnik oświadcza, że umie pływać, ta umiejętność oraz stan mojego zdrowia 

pozwalają na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie 

oraz  

z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.  

12. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.  

13. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.   

14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

spływu.   

15. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu 

pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.  

16. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują 

się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.   

17. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, 

godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku 

wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.   

18. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.   

19. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji 

ze spływu.  

20. W przypadku spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ 

nie podlega zwrotowi.  

Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,  
informujemy: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:   
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o., ul. Szkolna 8a, 64 – 125 Poniec,  
tel. 65 5731 152 , e-mail osir@osir.poniec.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475,  
e-mail: daneosobowe24h@wp.pl  
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez Administratora zdań 
realizowanych w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym zorganizowania II 
Wakacyjnego Spływu Kajakowego  
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w 
zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: 
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania,  
- przenoszenia danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  
Osobowych. 
6.  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, 
ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
przetwarzania.  
7.  Dane osobowe uczestników II Wakacyjnego Spływu Kajakowego będą przechowywane przez 
Administratora przez okres niezbędny do realizacji określonego celu oraz przez okres 
rozliczeniowo-roszczeniowy. 

Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania powyższego 

regulaminu  

 

……………………………………………………………………………………...  
(data, czytelny podpis uczestnika) 



Karta Uczestnika 

na II Wakacyjny Spływ Kajakowy w dniu 7 lipca 2019 r.  

na odcinku Sądowel - Osetno 
 

 

1.imię i nazwisko - 

…………………………………………………………………………………….. 

2. data urodzenia - 

……………………………………………………………………………………... 

2.adres zamieszkania z kodem - 

……………………………………….……………………………………………..  

…………………..…………………………………………………………………. 

3.telefon kontaktowy* -

………………………..………………………………………………………… 

(w przypadku osoby niepełnoletniej kontakt do rodziców/opiekunów) 

 

 

 

………………………………………..………………………. 

data i czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

(rodziców lub prawnych opiekunów dziecka) 

 

1. Zobowiązuję się do opieki nad moim dzieckiem/podopiecznym podczas II 

Wakacyjnego Spływu Kajakowego organizowanego przez Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o. 

2.Syn/córka będą przestrzegać Regulaminu II Wakacyjnego Spływu 

Kajakowego   

3.Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody 

wyrządzone przez moje dziecko  

  

 

 

 

…………………….……………………………………………… 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 


