
 

 

REGULAMIN PIKNIKU KAJAKOWEGO 

KAJAKOWY ZAWRÓT GŁOWY 

28.09.2019, GDAŃSK 

 

1. Organizator 

Organizatorem imprezy jest Klub Wodny Żabi Kruk. 

 

2. „Piknik Kajakowy Zawrót Głowy ” jest imprezą o charakterze rekreacyjno – turystycznym. 

Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod 

warunkiem zobowiązania się do przestrzegania niniejszego regulaminu potwierdzonego 

wypełnieniem oświadczenia  . 

 

Impreza obejmuje: 

        -  spływ kajakowy z przewodnikiem , 

– piknik na terenie Przystani Żabi Kruk, 

– wyścig australijski 

 

3. Cel imprezy: 

- promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego Miasta Gdańska ; 

- popularyzacja turystyki kajakowej ; 

 



4. W imprezie udział mogą wziąć: 

 -osoby , których stan zdrowia pozwala na udział w spływie , 

 -osoby  niepełnoletnie tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną 

odpowiedzialność, 

zwane dalej „Uczestnikami”. 

 

5. Zasady bezpieczeństwa i organizacyjne związane ze spływem: 

- uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce, 

 - w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających, 

- 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, 

- cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem, 

- 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, 

- Organizator 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  złych warunków 

pogodowych, 

- koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu, 

- uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze 

spływu, 

- uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i 

ratowników,   

- zabrania się zanieczyszczania trasy spływu, 

- o uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń, 



6. Organizacja spływu: 

- Organizator ogranicza liczbę Uczestników spływu do 50 osób (maksymalnie 30 kajaków). 

- Udział w spływie kajakowym jest odpłatny i wynosi 20 zł od osoby. W ramach tej kwoty 

zapewnia się uczestnikowi miejsce w kajaku. Tę odpłatność należy wnieść  gotówką w dniu 

rejestracji uczestników. 

- Organizator zapewnia uczestnikom spływu kajakowego poczęstunek na terenie Przystani 

Żabi Kruk . 

- Warunkiem uczestnictwa w spływie jest okazanie dokumentu tożsamości oraz 

ewentualnie deklaracji rodziców osoby niepełnoletniej w miejscu rejestracji przed spływem 

w dniu 28.09.2019 r. oraz podpisanie oświadczenia. 

- Uczestnik imprezy podpisując oświadczenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i 

wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku 

w bazie danych Organizatora (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. o Ochronie Danych 

Osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm). 

- Wszyscy Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z 

przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 

Organizatora. 

- Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników, jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Imprezy. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez Uczestników. 

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 

decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

uczestnika od jego przestrzegania. 

 


