
REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO 

 

 

Spływ odbędzie się 07 sierpnia 20222r. Zbiórka godzina 8:00,  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 zapoznania 

się z regulaminem i jego akceptacją oraz 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 bezwzględne podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu. Niestosowanie 

się do niniejszego Regulaminu może być powodem do wykluczenia uczestnika ze spływu. 

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

• Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie 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.  

• Osoby biorące udział w spływie kajakowym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych  przez organizatora spływu  w następującym zakresie: imię i nazwisko, 

Pesel (na potrzeby ubezpieczenia), numer telef. kontaktowego. Dane osoby niepełnoletniej 

w zakresie imię i nazwisko oraz Pesel podaje do organizatora rodzic lub opiekun prawny.  

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa   

w spływie kajakowym.  

• 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 NNW przez organizatora. 

• Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu i tym samym na nieodpłatne 

utrwalenie i wykorzystanie wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk,  poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na 

profilach społecznościowych (m.in. Facebook) i stronie internetowej Śremskiego Sportu 

Sp. z o.o. lub wykonanych na jego zlecenie każdego rodzaju materiałach informacyjnych  

rozpowszechnianych przez Śremski Sport Sp. z o.o. w związku z organizacją imprezy lub 

dotyczącą jego działalnością informacyjną lub promocyjną.   

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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, informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników spływu kajakowego jest Śremski Sport 

Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (63-100) przy ul. Staszica 1A, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306784, posiadającą 

NIP: 7851762630 dalej jako „Administrator” e-mail: sekretariat@sremskisport.pl,  

kontakt tel. : +48 61 222 8681 

mailto:sekretariat@sremskisport.pl


2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się mailowo: iod@sremskisport.pl we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z tym przetwarzaniem danych.  

3. Administrator nie będzie przekazywał danych nieuprawnionym odbiorcom ani do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

4. Dane osobowe Uczestnika w zakresie imię, nazwisko, Pesel, numer tel. kontaktowego 

przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Imprezy, a w 

przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz 

publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody 

na przetwarzanie danych.  

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych 

i organizacyjnych, firma ubezpieczeniowa oraz podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych - z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 

bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do realizacji celu wskazanego w ust.4 

lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych, co do których zgoda została 

udzielona.  

7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z praw, o których mowa 

powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, 

korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

8.  Uczestnikowi przysługuje  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych jego 

dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa 

w imprezie. Nie podanie danych będzie skutkowało niemożnością wzięcia  udziału w 

spływie kajakowym.  

10. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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