
REGULAMIN  SPŁYWU KAJAKOWEGO 

BURZENIN - SIERADZ 2022r. 

 

I. ORGANIZATOR: 

Urząd Miasta Sieradza przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sieradzu 

 

II.TERMIN i TRASA:  

10.07.2022r.  rzeką Wartą na odcinku Burzenin – Sieradz 

 

III.CELE SPŁYWU: 

- popularyzacja turystyki kajakowej  
- promocja walorów turystyczno- krajoznawczych okolic rzeki Warty 

- doskonalenie umiejętności wodniackich uczestników spływu 

 

IV. ZGŁOSZENIA:  
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 07.07.2022r. (Dział Promocji UM Sieradz, tel. 43 826 61 12, w godz. 8:00-

15:00).  

Liczba miejsc ograniczona (max. 20). Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

V.  ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

- sprzęt pływający i asekuracyjny (kajaki, wiosła, kapoki) 

- obstawę ratowniczą spływu 
- ubezpieczenie NW uczestników spływu 

- transport uczestników oraz sprzętu pływającego  

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
- umiejętność pływania 
- ukończone 18 lat (osoby niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej i za pisemną zgodą rodzica/opiekuna) 

- osoby, które zapiszą się na spływ, a nie pojawią się na nim bez wcześniejszego poinformowania  

  organizatora, nie będą mogły uczestniczyć w pozostałych tegorocznych spływach 

- UWAGA! Jedna osoba może zgłosić na spływ maksymalnie 3 dodatkowe osoby (nie dotyczy najbliższej rodziny),  

  przy czym  ponosi odpowiedzialność za wszystkie zapisane przez siebie osoby 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-REGULAMIN SPŁYWU 
- Spływ kajakowy jest imprezą otwartą o charakterze rekreacyjnym. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na swoją 

odpowiedzialność  
- od uczestników spływu wymaga się dobrego stanu zdrowia oraz dużej wydolności organizmu pozwalającej uprawiać 

turystykę kajakową  
- organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa w nim osobę, która rażąco narusza bezpieczeństwo, 

nadużywa alkoholu, nie podporządkowuje się poleceniom kierownictwa spływu - organizator kategorycznie zabrania 

spożywania napojów alkoholowych oraz stosowania innych używek wpływających na stan psychofizyczny. 
- organizator spływu zastrzega sobie możliwość skrócenia lub odwołania etapu (ze względu na warunki pogodowe, 

stan wody lub inne czynniki zagrażające bezpieczeństwu uczestników)  

- organizator spływu nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników spływu 

- interpretacja przepisów regulaminu oraz decyzje w sprawach i okolicznościach nie ujętych  

w niniejszym regulaminie – należą do organizatora spływu                                                              
- zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu powierzonego uczestnikom przez organizatora skutkuje prawem dochodzenia 

roszczeń wobec uczestnika na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Przyjąłem do wiadomości i stosowania (czytelne podpisy dorosłych uczestników oraz prawnych 

opiekunów uczestników niepełnoletnich): 

1………………………………………………….     11……………………………………………. 

2………………………………………………….     12……………………………………………. 

3…………………………………………………. 13……………………………………………. 

4. ……………………………………………….. 14. …………………………………………... 

5.…………………………………………………    15…………………………………………… 

6. ……………………………………………….. 16. ………………………………………….. 

7. ……………………………………………….. 17. ………………………………………….. 

8. ……………………………………………….. 18. ………………………………………….. 

9. ……………………………………………….. 19. ………………………………………….. 

10………………………………………………. 20…………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do regulaminu  

spływu kajakowego 

 

 

oświadczenie rodzica/opiekuna osób niepełnoletnich 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:........................................................................................... 

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

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny1) zapoznałem/łam się z regulaminem spływu 

kajakowego. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (ci)/podopiecznego(-ych): 

            

1)……………………………………................................................................................................... 

 2)…………………………………………………………………………………………………….. 

 3)…………………………………………………………………………………………………… 

 4)……………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka/-ci/ 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że uczestnictwo w spływie kajakowym wiąże się z 

zagrożeniami, jak przy rekreacyjnym uprawianiu sportów wodnych, a niestosowanie się do zasad 

bezpieczeństwa ujętych w regulaminie oraz przekazanych w trakcie szkolenia może być przyczyną 

poważnych wypadków.  

Zgadzam się z umieszczeniem moich danych osobowych i danych osób pozostających pod moją 

opieką w bazie danych osobowych ośrodka MOSiR Sieradz, zapoznałem/am się z klauzulą 

informacyjną RODO zamieszczona na stronie internetowej MOSiR: http://www.mosirsieradz.pl 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
1) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 2 

                                                                                                                             do regulaminu  

                                                                                                                            spływu kajakowego 

 

 
Klauzula informacyjna RODO 

 
Zgodnie  z  wymogami  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) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych 

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. 
 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu  
2. Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu dostępny jest pod adresem e-mail 

- iod@mosirsieradz.pl  
3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, 

zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.  
4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy MOSiR a kontrahentami, oraz w celach określonych w 

udzielonych zgodach.  
5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.  
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz 

organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej.  

7. Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania 
(poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.  

9. Osoba , której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), w 
przypadku gdy:  

- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  
- wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w 

oparciu o zgodę)  
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,  
- ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy: 

- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, 

- ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,  
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych; 

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.  

12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, lub przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.  

13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą 
ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

14. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie 

danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych 

osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy. 

17. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 


