Regulamin
IV Gminnego
Spływu Kajakowego
I. Organizatorem spływu jest Gmina Kołbaskowo.
II. Cel:
Celem konkursu jest promocja walorów turystycznych Gminy Kołbaskowo.
III.Przebieg spływu:
1. Data: 29 czerwca 2019 r.
2. Start o godzinie 09:00 w Mescherin.
3. Dystans: ok. 13 km
4. Przewidywany czas trwania spływu: ok. 4 h.
5. Przewidywany czas rozpoczęcia spływu po drugiej, krótszej trasie (w Siadle Dolnym) ok. godziny
11:00. Czas trwania ok 2h.
6. Na zakończenie spływu zaplanowany został grill i ognisko z kiełbaskami w Siadle Dolnym
(Przystań Andrzejówka).
IV. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty
wpisowego.
2. Formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy przesłać na adres email: beata.sypniewska@kolbaskowo.pl lub przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do
Urzędu Gminy Kołbaskowo - Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo pok. nr 19 do dnia
24.06.2018 r.
3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Formularz zgłoszeniowy wypełnia każdy uczestnik.
5. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje
kolejność wpłat.
V. Limity miejsc
1. Liczba miejsc jest ograniczona.
2. Spływ na trasie Mescherin – Siadło Dolne – 48 miejsc (2 kajaki 1-osobowe i 23 kajaki 2-os.)
3. Spływ na trasie Siadło Dolne – Kurów – 44 miejsca (2 kajaki 1-osobowe i 21 kajaków 2-os.)
VI. Opłaty:
1. Koszty uczestnictwa w spływie uczestnicy pokrywają przed rozpoczęciem spływu.
2. Wpisowe w kwocie 15 zł od osoby pobierane jest na poczet organizacji wydarzenia.
3. Płatności należy dokonać przelewem nie później niż w ciągu 2 dni od zgłoszenia.
4. Dopuszcza się możliwość dokonania wpłat grupowych.
5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji
ze spływu.
6. Dane do przelewu:
Marcin Ważny, Siadło Dolne 9 , 72-001 Kołbaskowo
Bank BZWBK S.A 30 1090 2268 0000 0001 0175 2827
Tytuł przelewu: „Imię i Nazwisko uczestnika, spływ 29 czerwca”
VII.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem spływu mogą być wyłącznie osoby umiejące pływać kajakiem. Dopuszcza się do
udziału w spływie osobę nieumiejące pływać kajakiem w przypadku stworzenia przez nią załogi

jednego kajaka z osobą, która posiada takie umiejętności. Uczestnicy biorą udział w spływie
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnikiem spływu mogą być:
a. osoby pełnoletnie
b. osoby w wieku powyżej 16 lat, które przedstawią pisemną zgodę rodziców na udział w
spływie na własną odpowiedzialność lub będą pod jego opieką
c. dzieci poniżej 16 lat będące pod opieką osoby dorosłej (jeśli nie jest to rodzic wymagana
jest dodatkowo pisemna zgoda rodziców na udział w spływie pod opieką wskazanej
osoby).
3. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest podpisanie przed startem oświadczenia o braku
przeciwwskazań ze względu na stan zdrowia do wzięcia udziału w spływie. Oświadczenie dla
niepełnoletnich składają rodzice. Wymagane dokumenty uczestnik jest zobowiązany przekazać
przed startem organizatorom.
4. Każdy uczestnik oświadcza, że:
a. potrafi pływać
b. stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem
w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
VIII. Bezpieczeństwo, obowiązki uczestnika:
1. Uczestnicy spływu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń organizatorów
związanych z kwestiami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwem uczestników.
2. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w prawidłowo założonej, zapiętej
kamizelce asekuracyjnej.
3. W trakcie trwania spływu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania
napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
4. Uczestnicy spływu zobowiązani są nie zanieczyszczać trasy spływu.
5. Naruszenie tych zakazów może skutkować usunięciem uczestnika ze spływu bez prawa zwrotu
opłaty.
IX. Postanowienia Końcowe:
1. Udział w spływie jest równoznaczny z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem
postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń i zakazów Organizatorów. Ostateczna
interpretacja regulaminu należy do organizatora.
2. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
3. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz
pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
4. Odpowiedzialność za udział w spływie kajakowym dzieci i młodzieży (do 18 roku) ponoszą
opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w spływie.
5. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny
rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub
złych warunków pogodowych.
6. Organizator zapewnia:
a. transport z Przecławia na miejsce startu (Mescherin, Siadło Dolne) oraz do Przecławia po
zakończeniu spływu, ok godziny 16:00.
b. miejsce w kajaku dwuosobowym lub jednoosobowym, wiosło i kamizelkę asekuracyjną;
c. posiłek regeneracyjny na zakończenie spływu.
7. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator spływu.
X. Informacje dodatkowe:
Wszelkich informacji związanych z wydarzeniem udziela Beata Sypniewska, tel. 091 311 95 21, email
beata.sypniewska@kolbaskowo.pl , Urząd Gminy Kołbaskowo 106, pok. 19.

Informacja dla osoby wyrażającej zgodę
na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się
skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kołbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować poprzez email
iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów uczestnictwa w IV Gminnym Spływie Kajakowym.
Dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), czyli Pani/Pana
zgody.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą: Wodnik – wypożyczalnia sprzętu wodnego Marcin Ważny z
siedzibą w Siadle Dolnym 9, 72-001 Kołbaskowo, jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania
kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostki i organy administracji publicznej
mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.
Okres przechowywania danych.
Dane będą przechowywane przez okres 10 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło
wyrażenie zgody.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie
skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w IV Gminnym Spływie Kajakowym.
Brak zgody na upublicznienie wizerunku uniemożliwi promocję faktu Państwa uczestnictwa w wydarzeniu.

