Regulamin Spływu kajakowego Wieprzem
Baranów- Kośmin
15 września 2019 r.
1. Organizatorami Spływu kajakowego Wieprzem jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
oraz firma turystyczna NAKANU. Jednostką odpowiedzialną za czynności organizacyjne jest
Centrum Informacji Turystycznej w Puławach.
2. Warunkiem uczestnictwa w Spływie jest zapisanie się na listę uczestników, zapoznanie się
z regulaminem spływu, oraz wniesienie opłaty w wysokości 65,00 zł do 13 września 2019 roku.
Zapisy możliwe są w Centrum Informacji Turystycznej lub też drogą mailową na adres
turystyka@domchemika.pl oraz telefonicznie pod numerem 81 458 67 40, w terminie
do 13 września 2019 roku. Wpłaty przyjmowane są gotówką w Centrum Informacji
Turystycznej (Al. Królewska 4) lub na konto bankowe Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom
Chemika”:

59 1560 0013 2367 1256 5276 0001 (tytuł przelewu: imię i nazwisko

uczestnika/ków, Spływ Kajakowy). Ilość uczestników imprezy jest ograniczona. O udziale
w imprezie decyduje kolejność wpłat.
3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Spływie tylko i wyłącznie pod opieką
rodzica/prawnego opiekuna.
4. Udział w Spływie osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia dopuszczalny jest tylko
na podstawie pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 1).
5. Zaleca się, aby każdy uczestnik posiadał okulary przeciwsłoneczne, jasną czapeczkę z daszkiem,
ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, wysokokaloryczną żywność, telefon komórkowy
oraz niewielką ilość pieniędzy.
6. Podczas Spływu organizatorzy zapewniają opiekę Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego (WOPR).
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie może wiązać się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w spływie i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko.
8. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom spływu ubezpieczenia NNW.
9. Osoby biorące udział w Spływie nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w tego typu imprezie.
10.Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Spływu.

11.Odłączenie się od grupy, zmiana trasy, niestosowanie się do poleceń instruktorów lub ratownika
WOPR oraz nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem z imprezy. Decyzję podejmują
organizatorzy.
12.Podczas Spływu zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
13.Zabrania się kąpania w rzece podczas Spływu.
14.Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenie nieodwracalne sprzętu pływającego uczestnik Spływu
zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego
zamortyzowania.
15.W razie złych warunków atmosferycznych istnieje możliwość odwołania imprezy.
16.W razie nie zapisania się minimalnej liczby uczestników istnieje możliwość odwołania imprezy.
Minimalna liczba uczestników wynosi 20 osób
17.Organizatorzy w cenie zapewniają: miejsce w kajaku dwuosobowym, transport busem na trasie
Puławy-Baranów, Kośmin- Puławy, opiekę ratowników WOPR, prowiant na ognisko.
18.W czasie trwania Spływu przedstawiciel Organizatorów wykonają zdjęcia uczestników w celu
sporządzenia fotorelacji z imprezy, która będzie zamieszczona na stronie internetowej POK oraz
na profilach portali społecznościowych zarządzanych przez administratora – POK.
19.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści, zdjęcia i filmy zamieszczone w mediach
przez uczestników spływu.
20.Zbiórka uczestników odbędzie się 15 września 2019 r. o godz. 9.00 przed budynkiem Centrum
Informacji Turystycznej w Puławach (Al. Królewska 4). Przewidywany czas trwania Spływu
to 6 godzin.
21.Wniesienie opłaty oraz wpisanie się na listę uczestników Spływu jest równoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Puławski Ośrodek
Kultury "Dom Chemika" z siedzibą w Puławach, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy;
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Puławskim
Ośrodku Kultury "Dom Chemika, za pośrednictwem maila: iod@domchemika.pl lub na adres
podany w pkt.1.;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia Pani/Pana, Pani/Pana dziecka w Spływie
kajakowym;
4. Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zgodnie z art. 6 lit. a
RODO, przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora;
5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.

Przekazane Administratorowi dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowaniu;
7. Dane osobowe Administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podwykonawcom-podmiotom, z których usług korzysta przy przetwarzaniu
danych osobowych.
8. Przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia
wszystkich spraw związanych z uczestnictwem Pani/Pana, Pani/Pana dziecka w Spływie
kajakowym, po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa.
9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego).
10. Ma Pani/Pan prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych oraz danych swojego dziecka,
zażądania sprostowania tych danych, przenoszenia ich, wniesienia sprzeciwu, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania;
11. W przypadku gdy uzna Pani/Pan że jej/jego prawa zostały przez nas naruszone może Pani/Pan
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

