REGULAMIN
SZKOLEŃ I SPŁYWU „JESIEŃ W KANADZIE 2021”
Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Uczestnika Szkoleń i Spływu w ramach realizacji
zadania publicznego „Jesień w kanadzie 2021”, finansowanego przez miasto stołeczne Warszawa,
w ramach Programu „Aktywnie nad Wisłą” oraz Organizatora tych wydarzeń - 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.
W treści „Regulaminu spływów Jesień w kanadzie 2021” przyjmuje się następujące znaczenie
poniższych pojęć:
●

Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin szkoleń i spływu „Jesień w kanadzie 2021”;

●

Szkolenie - należy przez to rozumieć usługę polegającą na organizacji zajęć na kanadyjkach,
uzupełnionych o elementy szkolenia z techniki, instruktażu w zakresie bezpieczeństwa
na wodzie, a także zapewnienie uczestnikom spływu sprzętu (kanadyjki, pagaje, kamizelki),
wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia NNW dla uczestników;

●

Spływ - należy przez to rozumieć usługę polegającą na organizacji spływu kanadyjkami
po wybranym przez Organizatora odcinku Wisły, związaną z: zapewnieniem uczestnikom
spływu sprzętu (kanadyjki, pagaje, kamizelki), transportem sprzętu na miejsce rozpoczęcia
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spływu, wykupieniem odpowiedniego ubezpieczenia NNW dla uczestników, udzielaniem
instruktażu w trakcie spływu;
●

Organizator - należy przez to rozumieć WAKK Habazie;

●

Uczestnik - 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 szkolenia - członek WAKK Habazie, osoba wskazana przez Organizatora jako
organizator szkolenia;

●

Kierownik spływu - członek WAKK Habazie, osoba wskazana przez Organizatora jako
organizator spływu;

●

Umowa uczestnictwa - należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron
wynikających z udziału Uczestnika w szkoleniu i spływie.
§1
Zawarcie Umowy uczestnictwa

1. Przedmiotem Umowy uczestnictwa jest zapewnienie przez Organizatora: miejsca na Szkoleniu
lub Spływie, sprzętu (kanadyjki, pagaja, kamizelki), transportu sprzętu, ubezpieczenia NNW,
instruktażu oraz przewodnictwa na wodzie.
2. Umowę uczestnictwa uważa się za zawartą po: zarejestrowaniu się przez Uczestnika
w formularzu zgłoszeniowym Organizatora dostępnym na stronie www.akcjalato.pl, czyli
wybraniu w systemie konkretnego szkolenia i/lub spływu, wypełnieniu formularza online oraz
wyrażeniu zgody w oświadczeniach wymienionych w formularzu zgłoszeniowym.
3. Aby zawrzeć Umowę uczestnictwa, Uczestnik musi być osobą pełnoletnią w dniu wysłania
formularza. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, formularz musi zostać przesłany przez
jego rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Kierownik szkolenia oraz Kierownik spływu mają prawo ograniczyć grupę Uczestników do osób
pełnoletnich.
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5. Regulamin szkoleń i spływu w ramach zadania publicznego „Jesień w kanadzie 2021”, którego
obowiązująca wersja na dzień zawarcia Umowy uczestnictwa zamieszczona jest na stronie
www.akcjalato.pl, stanowi integralną część Umowy uczestnictwa.
6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu szkoleń i spływu „Jesień w kanadzie 2021”.
7. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Szkoleniu lub w Spływie wyłącznie pod bezpośrednią
opieką osoby dorosłej. W takim wypadku Umowę uczestnictwa z Organizatorem zawiera rodzic
lub prawny opiekun Uczestnika. Do Umowy musi zostać dołączona pisemna zgoda rodzica lub
opiekuna na udział dziecka w Szkoleniu lub Spływie oraz informacja o imieniu i nazwisku osoby
dorosłej wyznaczonej przez rodzica lub opiekuna prawnego do bezpośredniej opieki nad osobą
niepełnoletnią w czasie Spływu.
§2
Odpowiedzialność Organizatora
1. Za rozpoczęcie realizacji Szkolenia i Spływu uważa się zejście kanadyjkami na wodę.
Za zakończenie Szkolenia i Spływu uważa się zdanie sprzętu odpowiednio - Kierownikowi
szkolenia lub Kierownikowi spływu.
2. Organizator ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Uczestników o wszelkich
zmianach w ofercie Szkolenia lub Spływu zamieszczonej na stronie www.akcjalato.pl. Uczestnik
zostaje poinformowany o takich zmianach drogą mailową na adres podany w formularzu
zapisów.
3. Organizator zawiera na rzecz Uczestników umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia.
4. Na wniosek Uczestnika, Organizator jest zobowiązany udzielić informacji o dostępności Szkolenia
lub Spływu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i możliwościach dostosowania do ich
potrzeb.
5. Na żądanie Uczestnika, Organizator zobowiązuje się podjąć działania mające na celu usunięcie
określonego zdjęcia ze Szkolenia lub Spływu z wizerunkiem Uczestnika, naruszającego
w jakikolwiek sposób jego dobra osobiste, zamieszczonego na stronach internetowych
Organizatora i jego kontach w mediach społecznościowych.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste Uczestników.
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7. Organizator nie odpowiada za niekorzystne warunki atmosferyczne.
8. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Uczestnictwa, jeżeli jej wykonanie stało
się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych.
§4
Oświadczenia i obowiązki Uczestnika
1.

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z programem Szkolenia lub/i Spływu oraz Regulaminem
Szkoleń i Spływu „Jesień w kanadzie 2021” i akceptuje je.

2.

Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Szkoleniu lub/i Spływie;
jest fizycznie zdrowy i gotowy psychicznie, aby, dokładając wszelkich starań, poradzić sobie
w każdych warunkach.

3.

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Kierownika szkolenia lub Kierownika spływu o:
braku umiejętności pływania wpław, poważnych chorobach, przyjmowanych lekach oraz innych
okolicznościach mających wpływ na jego bezpieczny udział w Szkoleniu lub Spływie.

4.

Uczestnik oświadcza, iż w chwili zawarcia Umowy uczestnictwa nie ma stwierdzonych chorób
zakaźnych oraz nie prezentuje objawów chorobowych, w szczególności związanych z Covid-19, a
także zobowiązuje się poinformować Organizatora w przypadku wystąpienia takowych przed
rozpoczęciem Szkolenia lub Spływu, w jego trakcie lub do 2 tygodni od zakończenia Szkolenia lub
Spływu.

5.

Uczestnik oświadcza, iż przed zawarciem Umowy Uczestnictwa został przez Organizatora
poinformowany o:
●

głównych właściwościach Szkolenia: miejscu szkolenia i czasie trwania;

●

głównych właściwościach Spływu: miejscu startu, miejscu zakończenia, trasie, czasie trwania;

●

nazwie i adresie Organizatora oraz imieniu i nazwiska odpowiednio Kierownika szkolenia lub
Kierownika spływu, a także ich numerach telefonów i/lub adresach poczty elektronicznej;

●

fakcie, iż w przypadku szkód wyrządzonych przez Uczestnika, w szczególności w sprzęcie,
Organizator zastrzega sobie możliwość żądania należnej kwoty za wyrządzone szkody.

6.

Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w Szkoleniu lub Spływie pod opieką osoby dorosłej,
która oświadcza, że bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo oraz
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za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad
osobą niepełnoletnią podczas spływu ma obowiązek poinformowania Organizatora: że stan
zdrowia osoby niepełnoletniej pozwala na uczestnictwo w Szkoleniu lub Spływie; o braku
umiejętności pływania wpław, poważnych chorobach, przyjmowanych lekach przez osobę
niepełnoletnią oraz innych okolicznościach mających wpływ na jej bezpieczny udział w Szkoleniu
lub Spływie; stwierdzonych chorób zakaźnych osoby niepełnoletniej oraz że nie prezentuje ona
objawów chorobowych, w szczególności związanych z Covid-19, a także zobowiązuje się
poinformować Organizatora w przypadku wystąpienia takowych przed rozpoczęciem Szkolenia
lub Spływu, w jego trakcie lub do 2 tygodni od zakończenie Szkolenia lub Spływu.
7.

Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych przez
Organizatora 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).

8.

Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie w okresie trwania Szkolenia lub Spływu przez osoby
do tego wyznaczone przez Organizatora w celu dokumentacji spływu oraz promocji działalności
Organizatora.

9.

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 Szkoleń lub Spływu na portalach
społecznościowych oraz stronach internetowych Organizatora.

10. Uczestnik w czasie trwania Szkoleń lub Spływu jest zobowiązany stosować się do wskazówek
i poleceń Kierownika szkolenia lub Kierownika spływu, w szczególności dotyczących
bezpieczeństwa, użytkowania powierzonego sprzętu, organizacji i logistyki spływu.
11. Uczestnik w czasie trwania Szkolenia lub Spływu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
prawa, w tym w szczególności do zasady nie znajdowania się pod wpływem alkoholu oraz innych
używek i środków odurzających od momentu zejścia na wodę do momentu zdania sprzętu po
zejściu z wody.
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12. Uczestnik spływu odpowiada za stan powierzonego mu na czas spływu sprzętu, tj. kanadyjki,
pagaja, kamizelki asekuracyjnej i zobowiązuje się go użytkować zgodnie z przeznaczeniem oraz
zwrócić w stanie niepogorszonym.
13. W przypadku utracenia lub uszkodzenia sprzętu wykluczającego jego dalsze użytkowanie,
decyzję czy sprzęt był używany poprawnie podejmuje odpowiednio Kierownik szkolenia lub
Kierownik spływu. W przypadku stwierdzenia użycia niezgodnie z przeznaczeniem uczestnik
zobowiązany jest odkupić i dostarczyć sprzęt we wskazane przez Organizatora miejsce na koszt
własny.
§5
Postanowienia końcowe
1. Umowa uczestnictwa zostaje zawarta na czas realizacji Szkolenia i Spływu.
2. Uczestnictwo w Spływie lub Szkoleniu jest nieodpłatne
3. W każdym czasie, w trakcie Szkolenia lub Spływu Organizator lub Kierownik szkolenia i Kierownik
spływu mają prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy uczestnictwa, w sytuacji
zachowania Uczestnika zagrażającego zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu jego, pozostałych
Uczestników, Kierownika szkolenia, Kierownika spływu lub w sytuacji nieobyczajnego lub
niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania Uczestnika wobec pozostałych
Uczestników, Organizatora lub Kierownika szkolenia/Kierownika spływu, a także z zasadami
związanymi z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na wodzie i lądzie, przepisów prawa
wodnego i ochrony przyrody.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.
5. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będą rozpatrywane zgodnie
z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce.
Warszawa, 25 października 2021 r.
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