REGULAMIN
spływów kajakowych Akcja Lato
1.) Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy o udział w imprezie.
2.) Organizatorem spływów kajakowych Akcja Lato jest Warszawski Akademicki Klub Kajakowy
„Habazie” (w skrócie WAKK „Habazie”).
3.) Zawarcie umowy polega na uiszczeniu opłaty za spływ i podpisaniu przez Uczestnika Karty
uczestnika.
4.) Osobom, posiadającym ważną legitymację studencką i które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia,
przysługuje zniżka 10% od ceny spływu bez wyżywienia. Dodatkowo istnieje możliwość
uzyskania zniżki 10% od ceny spływu dla grup zorganizowanych powyżej 4 osób a także dla
stałych uczestników Akcji Lato którzy byli minimum jeden raz na długim spływie w ramach
Akcji Lato.
5.) W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej, rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają
zamieszczone na oddzielnym formularzu Oświadczenie.
6.) Uczestnik spływu odpowiada za stan sprzętu, tj. kajak, kanadyjkę, wiosło, pagaj, kamizelkę
asekuracyjną, sprzęt biwakowy.
7.) W przypadku utracenia lub uszkodzenia sprzętu, wykluczającego jego dalsze użytkowanie,
Uczestnik zobowiązany jest odkupić i dostarczyć sprzęt we wskazane przez Organizatora miejsce
na koszt własny.
8.) Uczestnik spływu zobowiązany jest do wykonywania poleceń Kierownika spływu dotyczących
bezpieczeństwa.
9.) Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków,
środków odurzających.
10.) Decyzje o wyborze trasy, miejsca biwakowego, godzinie wypłynięcia podejmuje Kierownik
spływu.
11.) W przypadku rezygnacji Uczestnika ze spływu w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą jego
rozpoczęcia, Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej w dniu zapisu zaliczki. W przypadku

rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia lub w czasie trwania
spływu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
12.) Rezygnacja Uczestnika z imprezy może nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę jej
złożenia. Pismo należy doręczyć Kierownikowi spływu.
13.) Organizator ma prawo odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w
terminie nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.
14.) Organizator zwraca Uczestnikowi kwotę za udział w imprezie (pomniejszoną o koszty
manipulacyjne) w przypadku odwołania imprezy.
15.) Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: siła wyższa
(klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i
innych instytucji.
16.) Uczestnik nie stosujący się do zaleceń Kierownika może zostać wykluczony ze spływu
kajakowego Akcja Lato, bez zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika za udział w imprezie.
17.) Podpis złożony przez Uczestnika na Karcie uczestnika spływu kajakowego Akcja Lato wiąże się
z akceptacją Regulaminu spływów kajakowych Akcja Lato i znajomością Programu spływów
kajakowych Akcja Lato.
18.) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie.
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