REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO
z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich
I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.
II. TERMIN I MIEJSCE:
12.05.2018 r. (sobota) godz. 11.00, przystań kajakowa ul. Grunwaldzka 71
III. CEL:
1. Zapoznanie z infrastruktura powstałą z Funduszy Europejskich.
2. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.
3. Integrowanie środowiska turystycznego.
4. Poznawanie walorów przyrodniczych miasta Kędzierzyn-Koźle.
5. Popularyzacja szlaków kajakowych.
IV. ZAPISY:
Zapisy do dnia 10.05.2018 r. do godz. 13.00 w Hali Sportowej „Śródmieście”, od poniedziałku
do piątku w godz. 7.00-15.00.
- telefonicznie: 77 472 54 80/81 - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
- email: sport@mosirkk.pl
- osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Start spływu: przystań kajakowa przy stadionie „Kuźniczka”, ul. Grunwaldzka 71, Kędzierzyn
-Koźle, prezentacja przystani kajakowej w rejonie Starorzecza rzeki Odry przy ul. Starej Odry
w Koźlu, meta spływu: przy Szkwale w Koźlu.
Koszt spływu wynosi 10,00 złotych/1 osoba.
UWAGA:
Uczestnik, który zapisze się telefoniczne lub przez email ma obowiązek w ciągu dwóch dni (liczy
się od dnia zapisów) dokonać wpłaty w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych,
który mieści się w Hali Sportowej „Śródmieście” od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
W przypadku braku wpłaty Uczestnik jest skreślany z listy Uczestników.

V. TRASA:
Długość trasy: około 6 km.
Czas spływu: 2-3 godziny.

VI. DANE OSOBOWE:
Dane osobowe udostępnione podczas zapisów (punkt: IV do weryfikacji), a w szczególności:
imię i nazwisko, nr telefonu będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w powyżej
wymienionej imprezie i promocji imprezy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika
spływu. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Organizatora i Partnerów w związku z organizacją
i obsługą Spływu oraz podmioty zajmujące się obsługą medialną Organizatora. Uczestnik posiada
dostęp do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest
dobrowolne, odmowa ich podania lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne
z brakiem możliwości uczestnictwa w Spływie. Uczestnikowi spływu przysługuje prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania

danych osobowych prosimy o kontakt

z ABI/Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Grunwaldzka 71 w Kędzierzynie-Koźlu.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu,
tel. 77 472 31 38. Uczestnik Spływu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83) przez Organizatora, utrwalonego w dowolnej
formie, w celu organizacji i promocji imprez Organizatora. Zgoda dotyczy w szczególności.
wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonywanych fotografii i filmów w relacji

i materiałach spływu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora. Zgoda obejmuje
także wykorzystanie wykonanych zdjęć w szczególności do upublicznienia, powielania,
zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie
naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie
wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Ilość maksymalna Uczestników spływu: 50 osób (25 kajaków).
2. Uczestnik w dniu spływu powinien zgłosić się do biura spływu, które będzie znajdować się na
przystani kajakowej przy Stadionie Sportowym „Kuźniczka” do godz. 13.45
3. Uczestnicy spływu powrót z przystani Szkwał zabezpieczają we własnym zakresie.
4. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony
przyrody. Każdy Uczestnik przed startem w spływie ma obowiązek zapoznać się
z Regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
www.mosirkk.pl lub w jego siedzibie pod adresem Hala Sportowa „Śródmieście”, al. Jana Pawła
II 29, pok. 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30.
5. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia 10 maja 2018 r. do siedziby Organizatora
wypełnione oświadczenia zał. nr 1 do Regulaminu (dotyczy osoby niepełnoletniej) i zał. nr 2
(dotyczy osoby pełnoletniej).
6. Uczestnikiem spływu może być każda osoba, z zastrzeżeniem, iż osoby poniżej 14 roku życia,
biorą udział w spływie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich stanowiąc wspólnie z nią jedną
osadę kajakową. Uczestnicy spływu poniżej 18 roku życia biorą udział w spływie wyłącznie za
pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, którzy potwierdzają ten fakt w zał. nr 1.
7. Organizator spływu nie zapewnia opieki niepełnoletnim Uczestnikom spływu.
8. Uczestnicy spływu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych
w dniu spływu.
9. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Obowiązkiem uczestników na trasie spływu jest udzielenie pierwszej pomocy innym
Uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
11. Na trasie spływu występuje przeszkoda wodna w postaci sztucznego progu spiętrzającego wodę
gdzie zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spływu w przypadku gdy warunki
atmosferyczne lub stan wody będą zagrażały życiu bądź zdrowiu jego Uczestników.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed i po
zakończeniu spływu.

14. Na spływie obowiązuje całkowity zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu
i środków odurzających lub środków podobnie do nich działających pod rygorem zakończenia
spływu i odpowiedzialności karnej.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie spływu mienie, chyba, że
utrata nastąpiła z przyczyn leżących po stronie MOSiR.
16. Organizator w ramach organizacji spływu zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry
instruktorskiej – Instruktor Sportu o specjalności Kajakarstwo lub ratowników wodnych. Ponadto
podczas spływu Uczestnik ma do dyspozycji miejsce w kajaku dwuosobowym, w zestawie,
z którym otrzymuje wiosło, kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową.
17. Na spływie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa. Kierownikiem spływu jest
wyznaczona przez Organizatora osoba posiadająca stosowne kwalifikacje. W przypadku spływu
osoba taka zwana jest Komandorem Spływu lub Komandorem. Komandor płynie na czele spływu.
18. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub zgłoszonych Uczestników
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z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku naprawienia ich przez MOSiR do zwrotu
z kosztów z tym związanych.
19. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników spływu.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w spływie oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
20. Komandor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się Regulaminowi
imprezy lub poleceniem wydawanym na trasie spływu – osoby te od tej chwili nie są Uczestnikami
spływu. Ponadto osoby, które zrezygnują bądź skrócą pobyt na spływie wracają do miejsca
zamieszkania na własny koszt oraz automatycznie tracą status Uczestnika spływu.
21. Uczestnik deklaruje, że osoby zgłoszone do spływu są zdrowe i nie posiadają żadnych
przeciwwskazań uprawiania turystyki kajakowej.
22. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestnika i wszystkie zgłoszone przez niego
osoby.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kędzierzyn-Koźle

