
 

REGULAMIN 
spływów kajakowych Akcja Lato 

 

Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Uczestnika spływu w ramach Akcji Lato oraz             

Organizatora spływów w ramach Akcji Lato – Warszawskiego Akademickiego Klubu Kajakowego           

„Habazie”, zwanego dalej WAKK Habazie, z siedzibą przy ul. Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa,             

wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz           

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000224315, NIP:          

526-28-57-649, REGON: 140033940, o adresie elektronicznym  akcjalato@akcjalato.pl 

 

1) Ilekroć w treści „Regulaminu spływów kajakowych Akcji Lato” mowa jest o: 

Regulaminie  – należy przez to rozumieć „Regulamin spływów kajakowych Akcji Lato”; 

Spływie  – należy przez to rozumieć usługę złożoną z zapewnienia uczestnikom spływu sprzętu 

(kajaki / kanadyjki, wiosła, kamizelki), transportu sprzętu na miejsce rozpoczęcia spływu, 

wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia NNW dla uczestników, udzielania instruktażu w 

trakcie spływu, oferowaną w ramach Akcji Lato przez Organizatora; 

Organizatorze  - należy przez to rozumieć WAKK „Habazie”; 

Uczestniku spływu  - należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, która zapisała się na spływ 

przez portal  www.akacjalato.pl , lub osobę niepełnoletnią, która została zapisana na spływ przez 

swojego rodzica lub opiekuna prawnego, aby wziąć udział w wybranym spływie pod opieką osoby 

dorosłej; 

Kierownik spływu  - członek WAKK Habazie, który jest wskazany przez Organizatora Akcji Lato 

jako jako organizator spływu; 

Umowie Uczestnictwa  - należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron 

wynikających z udziału Uczestnika w Spływie. 
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§1 

Zawarcie umowy uczestnictwa 

1) Umowę uważa się za zawartą po zarejestrowaniu się przez Uczestnika Spływu w formularzu             

zgłoszeniowym Organizatora, dostępnym na stronie www.akcjalato.pl, wybraniu w systemie         

konkretnego spływu, wypełnieniu formularza online i wpłacie Zaliczki w przeciągu maksymalnie           

24 godzin od rezerwacji (liczy się dzień i godzina zlecenia przelewu przez Uczestnika); 

2) Każdy Uczestnik pełnoletni musi wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy osobiście, co jest            

równoznaczne z akceptacją „Regulaminu spływów kajakowych Akcji Lato”. Osoba niepełnoletnia          

może wziąć udział w Spływie wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej. W takim             

wypadku umowę z Organizatorem zawiera rodzic lub prawny opiekun Uczestnika. Do umowy            

musi zostać dołączona pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na udział dziecka w spływie. 

3) „Regulamin spływów kajakowych Akcji Lato” stanowi integralną część Umowy Uczestnictwa.  

4) Aby zawrzeć umowę, Uczestnik musi być osobą pełnoletnią w dniu wysłania formularza.            

Przedmiotem Umowy Uczestnictwa jest zapewnienie przez Organizatora miejsca na Spływie,          

ubezpieczenia, instruktażu oraz przewodnictwa na rzece – zgodnie z ofertą danego spływu. 

5) Organizator nie odpowiada za niekorzystne warunki atmosferyczne.  

6) Do obsługi Regulaminu spływów kajakowych Akcji Lato zastosowanie znajdą najbardziej          

popularne przeglądarki. Wskazane jest jednak posiadanie stosunkowo nowej wersji przeglądarki          

tj. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera itd. 

 

§2 

Warunki Płatności 

 

1) Zapisując się na dany spływ, Uczestnik zobowiązuje się do zapłacenia Organizatorowi określonej            

w Umowie ceny za dany Spływ. 

2) W ciągu 24 godzin od momentu zapisów Uczestnik zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi            

zaliczkę (w wysokości nie niższej niż 30% wartości Uczestnictwa w danym spływie), oraz przesłać              

potwierdzenie przelewu na adres elektroniczny Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany         

wpłacić Organizatorowi pozostałą kwotę najpóźniej na 4 dni przed Spływem w przypadku            

Spływu trwającego do 2 dni, lub na 6 dni przed Spływem w przypadku Spływu trwającego 3 dni                 

lub dłużej. W przypadku zapisów z bliskim terminem rozpoczęcia Spływu (tj. zapisy późniejsze             
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niż 4 dni przed rozpoczęciem Spływu trwającego do 2 dni, lub 6 dni przed Spływem trwającym 3                 

lub więcej dni) wpłata musi być dokonana w ciągu 24 h od zapisów. Użytkownik będzie o tym                 

wymogu informowany podczas zapisów. 

3) Od ceny regularnej spływu przysługuje 10% zniżki, jeśli zachodzi przynajmniej jedna z            

poniższych sytuacji: 

1) uczestnik ma ważną legitymację studencką i nie ukończył 26 lat (zniżka studencka) 

2) uczestnik zapisał się na spływ w grupie, liczącej co najmniej 4 osoby (zniżka grupowa) 

3) uczestnik brał udział wcześniej w co najmniej 1 tygodniowym spływie Akcji Lato            

(zniżka dla stałych uczestników) 

4) Dla członków klubu WAKK Habazie przewidziane są odrębne zniżki.  

Zniżki nie sumują się. 

 

4) W przypadku niedotrzymania przez Uczestnika terminów zapłaty zaliczki lub pozostałej części           

ceny, Organizator jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez zwrotu zaliczki. 

5) Wszelkie płatności na podstawie niniejszej Umowy powinny być dokonywane przez Uczestników           

przelewem na rachunek bankowy Organizatora w Banku mBank z siedzibą w Warszawie  

nr  61 1140 2004 0000 3702 7476 8882 . Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu                

przez Uczestnika. 

 

§3 

Odpowiedzialność organizatora 

 

1) Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Spływu, bez względu na to, czy usługi            

te mają być wykonane przez Organizatora, czy przez innych dostawców usług kajakowych            

działających na zlecenie Organizatora. 

2) Jeżeli którykolwiek z elementów spływu nie jest przeprowadzony zgodnie z Umową           

Uczestnictwa, Organizator usuwa niezgodność (chyba, że jest to niemożliwe, albo wiąże się z             

kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości            

usługi, której one dotyczą).  

3) O stwierdzeniu niezgodności uczestnik zawiadamia Organizatora niezwłocznie, w miarę         

możliwości w trakcie trwania Spływu, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. 
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4) Uczestnikowi przysługuje proporcjonalna obniżka ceny za każdy dzień spływu, w trakcie którego            

stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub          

zaniechaniem Uczestnika. 

5) Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie          

wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, niezwłocznie od dnia zakończenia Spływu.           

Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej: mailowo na adres akcjalato@akcjalato.pl lub            

listownie na adres siedziby Organizatora. 

6) W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany uzasadnić na          

piśmie (listownie lub drogą mailową) przyczyny odmowy. 

7) Organizator zawiera na rzecz Uczestników umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych          

wypadków i kosztów leczenia, której ogólne warunki ubezpieczenia udostępnia Uczestnikowi, na           

jego żądanie. 

8) Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste Uczestników. 

 

§4 

Oświadczenia 

 

1) Uczestnik oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został przez Organizatora poinformowany o: 

a) zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia; 

b) fakcie, że informacje o usługach oraz cenach świadczonych przez Organizatora zawarte w jego             

materiałach informacyjnych (katalogi, broszury, foldery) nie stanowią elementu Umowy         

Uczestnictwa, a o zakresie i rodzaju usług, do których świadczenia jest zobowiązany            

Organizator decyduje wyłącznie treść Umowy Uczestnictwa zawartej z Uczestnikiem         

odwołującej się do wskazanego przez organizatora Spływu; 

c) fakcie, iż w przypadku szkód wyrządzonych przez Uczestnika, w szczególności w sprzęcie,            

Organizator zastrzega sobie możliwość żądania należnej kwoty za wyrządzone szkody; 

d) głównych właściwościach Spływu: miejsc startu, miejscu zakończenia, trasie, czasie trwania,          

w tym co najmniej o przybliżonej dacie początkowej i końcowej; 

e) o dostępności spływu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek             

Uczestnika, dokładnych informacjach na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb; 
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f) kwocie lub procentowym udziale zaliczki w cenie Spływu i terminie jej wniesienia oraz             

terminie zapłaty całej ceny, a także sposobie dokonania zapłaty; 

g) minimalnej liczbie osób wymaganych, aby Spływ się odbył; 

h) terminie powiadomienia Uczestnika drogą mailową na adres podany w formularzu zapisów o            

ewentualnym odwołaniu Spływu z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jego          

realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń; 

i) informacji o prawie do rozwiązania przez Uczestnika Umowy Uczestnictwa w każdym           

momencie przed rozpoczęciem Spływu za stosowną opłatą oraz o wysokości tej opłaty;  

j) nazwie i adresie Organizatora i Kierownika Spływu, a także ich numerach telefonów i / lub               

adresów poczty elektronicznej; 

2) Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o prawach mu przysługujących w związku z            

przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora, w szczególności o prawie żądania           

dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o            

okresie w jakim jego dane będą przetwarzane przez Organizatora. Uczestnik oświadcza, że został             

poinformowany, że podane przez niego podczas rejestracji na stronie internetowej          

www.akcjalato.pl dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu, nr           

PESEL są przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania Umowy Uczestnictwa (podstawa           

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tzw.               

ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. 

3) Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie w okresie trwania Spływu przez osoby do tego             

wyznaczone przez Organizatora w celu dokumentacji spływu oraz jego promocji działalności           

organizatora. 

4) Na podstawie art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych                

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i bezpłatną, nieograniczoną czasowo publikację wizerunku           

Uczestnika za pomocą zdjęć lub filmów przez Organizatora w szczególności w celu: przekazania             

ich innym Uczestnikom, stworzenia galerii zdjęć ze Spływu na portalu społecznościowym           

Facebook lub innych portalach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora.         

Galeria będzie umieszczona w serwisie Facebook na profilu Organizatora.  

5) Organizator zobowiązuje się, na żądanie Uczestnika, podjąć działania mające na celu usunięcie            

określonego zdjęcia z wizerunkiem Uczestnika, i które w jakikolwiek sposób narusza jego dobra             

osobiste. 
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§5 

Postanowienia końcowe 

 

1) Umowa zostaje zawarta na czas udziału Uczestnika w Spływie. 

2) Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Spływie oraz, że zapoznał              

się z programem Spływu oraz Regulaminem Spływów Akcji Lato i akceptuje je. Uczestnik             

zobowiązany jest do poinformowania Kierownika spływu o: braku umiejętności pływania wpław,           

poważnych chorobach, przyjmowanych lekach oraz innych okolicznościach mających wpływ na          

jego bezpieczny udział w spływie. 

3) Uczestnik w czasie trwania Spływu jest zobowiązany stosować się do wskazówek i poleceń             

Kierownika Spływu, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, wyboru trasy płynięcia,         

użytkowania powierzonego sprzętu, organizacji i logistyki spływu.  

4) Uczestnik potwierdza, że jest fizycznie zdrowy i gotowy psychicznie aby, dokładając wszelkich            

starań, poradzić sobie w każdych warunkach. 

5) Uczestnik spływu odpowiada za stan powierzonego mu na czas spływu sprzętu, tj. kajaka lub              

kanadyjki, wiosła lub pagaja, kamizelki asekuracyjnej oraz sprzętu biwakowego i zobowiązuje           

się go użytkować zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić w stanie niepogorszonym. 

6) W przypadku utracenia lub uszkodzenia sprzętu wykluczającego jego dalsze użytkowanie,          

decyzję czy sprzęt był używany poprawnie podejmuje kierownik spływu. W          

przypadku stwierdzenia użycia niezgodnie z przeznaczeniem uczestnik zobowiązany jest odkupić          

i dostarczyć sprzęt we wskazane przez Organizatora miejsce na koszt własny.  

7) Uczestnik w czasie trwania Spływu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym             

w szczególności do zasady  niespożywania alkoholu oraz innych używek i środków           

odurzających na wodzie i przed wypłynięciem, oraz do zachowania bezwzględnej          

trzeźwości na wodzie . 

8) Decyzję o wyborze trasy, miejsca biwakowego, godzinie wypłynięcia podejmuje Kierownik          

spływu i przekazuje wszystkim uczestnikom. 
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9) W każdym czasie, w trakcie spływu Organizator lub Kierownik spływu mają prawo do             

natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Uczestnictwa, bez obowiązku zwrotu kosztów        

poniesionych przez Uczestnika, w sytuacji zachowania Uczestnika zagrażającego zdrowiu, życiu          

lub bezpieczeństwu swojemu, pozostałych Uczestników, Kierownika lub w sytuacji         

nieobyczajnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania Uczestnika         

wobec pozostałych Uczestników, Organizatora lub Kierownika.  

10) W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu         

cywilnego. 

11) Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będą rozpatrywane zgodnie z          

przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce 

 
 
 
 

Warszawa, 03.04.2019 r.  
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