
REGULAMIN SPŁYWÓW KAJAKOWYCH 
 

1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA: 
 Przestrzeganie poleceń kierownika spływu oraz innych członków kadry  w czasie trwania spływu  
 Kulturalne i godne spływowicza zachowanie na wodzie i lądzie 
 Dbałość o sprzęt oraz odpowiedzialność za ewentualne umyśle zniszczenia  
 Odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone innym osobom oraz mieniu  
 Biwakowanie jedynie w miejscach wyznaczonych przez instruktora 
 Kąpanie się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych za zgodą kierownika spływu pod opieka ratownika.  
 Pomoc przy codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoski kajaków, codzienne wnoszenie 

i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczanie itp.)  
 Udzielanie pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy potrzebują  
 Informować i uzgadniać z kierownikiem spływu wszelkie oddalenia się od grupy  

 

2. SANKCJE: 
Uczestnik zostanie wykluczony ze spływu w przypadku: 

 Nie stosowania się do regulaminu spływu  
 Intoksykacji organizmu (picie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie papierosów oraz ich posiadanie w 

czasie trwania spływu (zarówno na wodzie jak i na lądzie)  
 Osoby wykluczone ze spływu zostaną przekazane rodzicom lub na najbliższy posterunek policji po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym z rodzicem!!! 
 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 organizator zastrzega sobie prawo dokonania niezbędnych zmian na trasie spływu oraz  

w jego programie ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki pogodowe bez prawa rekompensat 
dla uczestników. 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów  
i szkód w mieniu powstałych w czasie trwania spływu 

 w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie spływu lub miejscu zakwaterowania 
kierownictwo zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z imprezy  

 uczestnicy transportują cały bagaż oraz sprzęt obozowo-kuchenny w kajakach 
 spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach kierownictwa 

spływu. 
 

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII karty 
kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 
 
Nie wyrażam zgody na publikowanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej e-kajakowo oraz 
wykorzystanie ich w innych materiałach i publikacjach e-kajakowo. Także na umieszczenie wizerunku na 
pamiątkowych zdjęciach. 
 
Zapoznałem/zapoznałam się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia przedstawionymi przez firmę PZU: 
https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=f2724f67-f0c3-4971-844a-
1fd1bcc66052&groupId=10172 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 

 
 ...........................................................        ....................................................................... 
 Data i miejsce                             /PODPIS UCZESTNIKA/ 
 
                                   ……………………………………………………….……….. 
                                                              /PODPIS OPIEKUNÓW/ 

 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku – OBÓZ WĘDROWNY 

2. Termin wypoczynku – 28 – 31.07.2020 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku – NIE DOTYCZY 

    Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym– BORSK – OSOWO LEŚNE 

    Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą – NIE DOTYCZY 

 
 ........................................                            ..................................................................                                 
             (miejscowość, data)                                                       (podpis organizatora wypoczynku) 

 
___________________________________________________________________________________________ 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………… 

2. Imiona i nazwiska rodziców 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Rok urodzenia …………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania ……………………………………………………….………..……… 

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (w przypadku uczestnika niepełnosprawnego) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA 
UCZESTNIKA 

Spływ kajakowy rzeką Wdą 



6. Adres mailowy oraz numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez 
pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku  

………………………………………………………………………………………………. 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności 
o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i 
stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy 
przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z 
aktualnym wpisem szczepień): 

tężec ……….., błonica ……….., dur ……….., inne ………………………………………. 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku 

…………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na 
potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku 
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2135, z późn. zm.)). 
 
 
 
........................................                            ..................................................................                                  
                (data)                                                         (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 

III.  DECYZJA  ORGANIZATORA  WYPOCZYNKU  O  ZAKWALIFIKOWANIU  
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

Postanawia się : 

 zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

 odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

...................................................................................................................................................................... 

........................................                            ..................................................................                                 
             (miejscowość, data)                                                       (podpis organizatora wypoczynku) 
 
___________________________________________________________________________________________ 

IV.  POTWIERDZENIE  PRZEZ  KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU  POBYTU  
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał (podać adres miejsca wypoczynku).................................................................... 

od dnia (dzień, miesiąc, rok) ................................ do dnia (dzień, miesiąc, rok) .............................. 

........................................                            ..................................................................                                 
             (miejscowość, data)                                                       (podpis kierownika wypoczynku) 
 
___________________________________________________________________________________________ 

V.  INFORMACJA  KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU  O  STANIE  ZDROWIA  
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O 
CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

........................................                            ..................................................................                                 
             (miejscowość, data)                                                       (podpis kierownika wypoczynku) 
___________________________________________________________________________________________ 

VI.  INFORMACJE  I  SPOSTRZEŻENIA  WYCHOWAWCY  WYPOCZYNKU  
DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

........................................                            ..................................................................                                 
             (miejscowość, data)                                                       (podpis wychowawcy wypoczynku) 


