
REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO 

 

 

Spływ odbędzie się 12 czerwca 2021 r. Zbiórka godzina 8:45,  orientacyjny czas zakończenia 

godzina 15:00. 

W spływach kajakowych organizowanych przez Śremski Sport Spółka z o.o. w Śremie mogą 

brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem 

zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego, potwierdzonego 

własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

 

REGULAMIN 

 Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem 

oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.  

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

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

siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo Uczestnicy spływu są 

zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty 

turysty.  

 Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce. 

 Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu 

pływającego. 

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

 Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz 

pozostawania za zamykającym spływ.  

 Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli. 

 Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, 

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

 Każdy uczestnik oświadcza, że umie pływać, oraz że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie 

przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w 

określonym czasie wyznaczonej trasy. 

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

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.  

 Uczestnictwo w spływie jest na koszt i ryzyko uczestników.  

 Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

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

 Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego 

oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.  

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

regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.  



 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.  

 Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia 

kajaka.  

 Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.  

 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze 

spływu. 

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

podlega zwrotowi.  

 O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.  

 Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NW przez organizatora. 

 Każdy uczestnik zobowiązany jest to przestrzegania aktualnych (obowiązujących w dniu 

spływu) zaleceń covid- 19. 

 

Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania    

 

 

……………………………………………………………………………………... 

           ( data, podpisy) 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych 

 

1. Administratorem danych jest: 

Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a  

Numer telefonu: 61 222 86 81 

2. Celem pozyskiwania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie Spływu 

Kajakowego na trasie Śrem - Puszczykowo w dniu 12.06.2021 r. 

3. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do 

jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do 

przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje 

niedopuszczenie do udziału w spływie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych. 

 

 

Data i podpis ………………………………………..……………………………………. 

 


