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Regulamin „VI Trzeźwościowego spływu kajakowego” 

13 czerwiec 2021 r. 

 
1. Organizatorem spływu kajakowego jest Wójt Gminy Siedlec oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Siedlcu, 

2. Spływ organizowany jest dla mieszkańców Gminy Siedlec, 

3. Celem spływu jest propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień, propagowanie różnych form 

aktywności fizycznej oraz poznawanie walorów krajobrazowych, 

4. Trasa spływu: Jesiona – Kargowa  

5. Uczestnicy spływu ubezpieczają się we własnym zakresie, 
 

6. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom 

kierownictwa spływu, 

7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na 

siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo,  

8. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz 

karty turysty, 

9. Organizatorzy spływu zapewniają uczestnikom: kajak, wiosło, kapok, Uczestnik ponosi pełne koszty 

utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody, 

10. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce,  

11. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego,  

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

pozostawania za kajakiem zamykającym spływ, 

13. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli, 

14. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego 

z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy, 

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

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

o tym organizatora spływu,  

17. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone 

przed zamoczeniem i utonięciem, 

18. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe  

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu,  

19. Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się 

regulaminowi spływu,  

20. 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, 

21. Każdy uczestnik spływu powinien być odpowiednio ubrany,  

22. Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń organizatorów i ratowników,  

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

kierownictwa spływu, 

24. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu,  

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

26. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania niniejszego regulaminu, 
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27. Wszyscy uczestnicy spływu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych  

w związku z organizacją imprezy pod nazwą VI Trzeźwościowy Spływ Kajakowy zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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). [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L z 2016r. nr 119, poz.1],  

28. Uczestnictwo w spływie kajakowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie 

wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniu oraz jego 

nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych  

w materiałach dotyczących promocji wydarzenia oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. dz. u. 2018.1000  

o ochronie danych osobowych, 

29. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażenie zgody, 

30. Klauzula informacyjna:  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych uczestnika spływu jest Urząd Gminy w Siedlcu 64-212 Siedlec  

ul. Zbąszyńska 17, 

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Cebulska iod@siedlec.pl, 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji VI Trzeźwościowego Spływu Kajakowego,  

4) Odbiorcami danych osobowych uczestników spływu będą:  

 Osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych,  

 Instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa,  

 Dane osobowe uczestników spływu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 

międzynarodowej,  

 Uczestnicy spływu posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Z uwagi na to, iż przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich 

przetwarzanie mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

 Uczestnicy spływu mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych,  

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, w celu odwołania zgody, a po takim 

odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych  

i stosunku do niego,  

 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, 

 

31. Udział w spływie i podpisanie się na liście obecności jest równoznaczny z zapoznaniem się  

i akceptacją niniejszego regulaminu,  

32. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora 

jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 


