
REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO 

 

W VIII Metropolitalnym Spływie Kajakowym organizowanym przez Flow events Jędrzej Popielarz, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 

Miasto Puszczykowo i Miasto i Gminę Śrem mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem 

zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem.  

 

REGULAMIN 

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 - bez względu na stopień umiejętności 

pływania.  

3. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie od lat 7, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego regulaminu. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie odpowiedzialność za ich 

bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. 

5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.  

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

7. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.  

8. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego. 

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

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 przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz 

z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy. 

13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.  

14. Uczestnictwo w spływie odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.  

15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, 

w trakcie lub po zakończeniu spływu.  

16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.  

17. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu 

poniesionych opłat.  

18. 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.  

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

20. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu bez względu na czas i okoliczności 

rezygnacji (w tym spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu na spływie itp.).  

21. Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i ratowników. 

22. Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za instruktorem zamykającym spływ.  

23. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według poleceń kierownictwa spływu. 

24. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu. 

25. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.  

26. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW. 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna  

dotycząca ochrony danych osobowych wraz  

z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na ich zbieranie i przetwarzanie  

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informuję, że  

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej  

w celu prowadzenia spraw powierzonych. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz 

zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.  

4. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia 

danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

prowadzenia spraw powierzonych, w tym fotografowania i filmowania mojego wizerunku w związku  

z organizowanym przez  Stowarzyszenie Metropolia Poznań spływem kajakowym. 

 

 

 
 

 

 

  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq

