
Regulamin  spływu   

kajakowego 

19 czerwca 2021 r. 
 

 

1. Organizatorem spływu kajakowego jest Starostwo Powiatowe  

w Wolsztynie - Wydział Edukacji.   

2. Celem imprezy jest promocja walorów gmin tworzących powiat wolsztyński. 

3. Trasa spływu: start Błotnica – przystań kajakowa, płyniemy jeziorami: Błotnickim, 

Przemęckim Dużym, Radomierskim (wzdłuż  wyspy Konwaliowej),  

Olejnickim, Górskim, Osłonińskim, Wieleńskim, spływ kończy się 

 w Ośrodku Wczasowym „U Marcina”. 

4. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz 

podporządkowanie się decyzjom kierownictwa imprezy.  

5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

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

ochrony przyrody oraz karty turysty.  

7. Organizatorzy spływu zapewniają uczestnikom: kajak, wiosło, kapok, Uczestnik 

ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa 

wyrządzone przez siebie szkody. 

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

9. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu 

pływającego. 

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

pozostawania za zamykającym spływ.  

11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli. 

12. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie wysiłku 

związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie 

wyznaczonej trasy. 

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

odurzających. 

14. Każdy uczestnik, który jest uczulony lub musi otrzymać określone leki ma obowiązek 

powiadomić o tym organizatora spływu. 

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

być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.  

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

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

spływu.  

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

podporządkują się regulaminowi, bez prawa zwrotu poniesionych opłat. 



18. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny 

rozpoczęcia i programu spływu oraz jego odwołania  

w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.  

19. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem 

imprezy.  

20. Każdy uczestnik spływu powinien być odpowiednio ubrany. Prosimy zabrać: okulary 

przeciwsłoneczne, odzież adekwatną do aury, buty, w których można wejść do wody, 

odzież na zmianę (zabezpieczoną w nieprzemakalnym worku). 

21. Uczestnik spływu ma prawo zrezygnować z udziału w trakcie jego trwania bez prawa 

do zwrotu wpłaconej opłaty za udział. O rezygnacji uczestnik jest zobowiązany 

powiadomić organizatorów. 

22. Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów  

i ratowników. 

23. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować 

według poleceń kierownictwa spływu. 

24. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu. 

25. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia imprez, spóźnienia na 

zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata nie podlega zwrotowi. 

26. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania porządku i czystości w miejscu postoju,  

a w szczególności do nie zaśmiecania terenu. 

27. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

28.  Uczestnik spływu podpisując listę obecności: 

a) akceptuje warunki niniejszego regulaminu, 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozporządzeniem 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 (RODO) oraz ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 

w celu uczestnictwa w spływie kajakowym pn. „Poznaj swój powiat”, 

c) wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, w tym publikację  

w relacjach z przebiegu spływu, zamieszczonych w mediach oraz  

w materiałach promocyjnych, 

d) potwierdza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej. 

29. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników spływu nie będzie wykorzystany 

przez nikogo w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości,  

że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności 

prawo do wynagrodzenia. 

30. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych 

jego decyzja jest ostateczna.  

31. Opłata za udział w spływie wynosi 80 zł i obejmuje: wypożyczenie kajaka, 

ubezpieczenie, obiad, kawę, herbatę, ciasto, wodę. Przedmiotową kwotę należy 



wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w terminie do 17 czerwca 

2021 r., do godz. 12:00 

 

Nr konta 90 1020 4144 0000 6002 0007 2041 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych dziecka jest 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 5, 64-200 

Wolsztyn. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w starostwie jest Adrianna Śmiałek, adres e-mail: 

iod@powiatwolsztyn.pl, tel. /68/ 384 56 17 

3. Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu 

związanym z organizacją i udziałem w spływie kajakowym pn. „Poznaj swój powiat” 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe dziecka będą przechowywane  

do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwizacyjnych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych dziecka będą: 

a) osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych  

do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, 

b) firma ubezpieczeniowa, 

c) instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują 

odrębne przepisy prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub/i danych osobowych 

dziecka oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź dziecka 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich lub/i swojego dziecka jest 

warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania. 

 

 

mailto:iod@powiatwolsztyn.pl

