REGULAMIN POZNAŃSKIEJ KAJAKOWEJ MASY KRYTYCZNEJ
Poznań, 27 maja 2018

1.

Organizatorzy
Organizatorem POZNAŃSKIEJ KAJAKOWEJ MASY KRYTYCZNEJ jest stowarzyszenie
Akademicki Klub Kajakowy PANTA REI, z siedzibą na Os. Batorego 73/23 w Poznaniu.

2.

Cel imprezy
Celem POZNAŃSKIEJ KAJAKOWEJ MASY KRYTYCZNEJ zwanej dalej „Spływem” jest
propagowanie turystyki kajakowej wśród lokalnej społeczności.

3.

Warunki uczestnictwa
1. W Spływie uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które zgłoszą swój
udział oraz dokonają opłaty wpisowej.
2. W Spływie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, pod warunkiem wypełnienia
„Oświadczenia dla osób niepełnoletnich” przez rodzica lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnicy Spływu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
4. Zgłoszenia można dokonać do dnia 20 maja 2018 roku, poprzez formularz
zamieszczony na stronie internetowej www.kajakowa.pl.
W przypadku braku wolnych miejsc organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zakończenia zapisów.
5. Opłata wpisowa wynosi 42 złotych dla osób, które popłyną na sprzęcie Organizatora
oraz 25 złotych dla pozostałych osób.
6. Opłatę wpisową należy wpłacić na konto organizatora podając w tytule imię i
nazwisko oraz dopisek „KMK”.
Akademicki Klub Kajakowy Panta Rei
Os. Stefana Batorego 73/23
60-687 Poznań
Numer konta: 06 2490 0005 0000 4530 3725 3212
7. Uiszczenie opłaty wpisowej jest potwierdzeniem uczestnictwa w Spływie. Brak
wpływu opłaty wpisowej na konto organizatora w ciągu 2 dni roboczych od dnia
zgłoszenia powoduje wygaśnięcie zgłoszenia.
8. Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem Spływu z chwilą rejestracji na miejscu
startu Spływu, do 45 minut przed jego rozpoczęciem. Do rejestracji niezbędny jest
dowód tożsamości ze zdjęciem.

4.

Obowiązki Organizatora
1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający, na który składać się będzie kajak,
wiosło oraz kamizelka asekuracyjna.
2. Organizator zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń na
przeprowadzenie Spływu.
3. Organizator zapewnia zabezpieczenie Spływu, w tym opiekę ratowników.

4. Organizator zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie grupowe
uczestników Spływu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
5. Organizator dostarczy na miejsce rozpoczęcia Spływu sprzęt pływający i ratunkowy
oraz odbierze go po zakończeniu Spływu.

5.

Obowiązki uczestników:
1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
2. Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia Spływu o wyznaczonej godzinie i w
miejscu podanym na stronie internetowej www.kajakowa.pl.
3. W czasie trwania Spływu uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń
Kierownictwa Spływu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o powierzony mu sprzęt oraz ponosi
odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone z jego winy.
5. Uczestnik powinien sprawdzić powierzony mu sprzęt pod kątem jego sprawności oraz
braku uszkodzeń.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym osobom
lub mieniu.
7. Podczas Spływu oraz bezpośrednio przed jego rozpoczęciem obowiązuje zakaz
spożywania alkoholu oraz środków odurzających lub innych podobnie działających
środków.
8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych.
9. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania pomocy pozostałym uczestnikom na trasie
w razie potrzeby.
10. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie Spływu.

6.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Spływu podane przy rejestracji udziału w Spływie, tj. (imienia i
nazwiska oraz nr PESEL i nr dowodu osobistego, adres e – mail, nr telefonu) będą
przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji Spływu, wypożyczenia sprzętu, zawarcia
przez Organizatora Spływu ubezpieczenia grupowego uczestników Spływu od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW), przesyłania do uczestników Spływu informacji
handlowych i materiałów reklamowych przez Stowarzyszenie AKK PANTA REI drogą
elektroniczną na podany przy rejestracji przez uczestników Spływu adres e-mail.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r.
poz. 922), 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)
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych
oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
niezbędne do udziału w Spływie.

7.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie Spływu.

2. W przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub innych niezależnych od
Organizatora czynników stwarzających niebezpieczeństwo dla uczestników lub
uniemożliwiających prowadzenie Spływu, Organizator zastrzega sobie prawo
odwołania Spływu w całości. W przypadku odwołania Spływu opłata wpisowa nie
podlega zwrotowi.
3. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub w inny sposób będą stwarzać
niebezpieczeństwo dla siebie i pozostałych Uczestników Spływu, mogą zostać
wykluczone z udziału bez zwrotu wniesionych opłat.
4. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Spływie osobom, co do których
istnieje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających lub
innych podobnie działających środków.
5. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne
poniesione przez uczestnika w czasie trwania Spływu.
6. W przypadku rezygnacji ze Spływu przez uczestnika wniesiona opłata wpisowa nie
podlega zwrotowi.
7. Prawo interpretacji Regulaminu należy do Kierownictwa Spływu.

