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REGULAMIN KAJAKIEM PO WILDZE 
13.06.-30.09. 2020 

W spływie kajakowym organizowanym przez STOWARZYSZENIE AKTYWNA 
STREFA mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas 

wolny, podziwiać piękno przyrody oraz  walory turystyczne rzeki Wilgi. 

Warunkiem uczestnictwa  jest zapoznanie się z  regulaminem, oraz  jego 

przestrzeganie, potwierdzone  własnoręcznym  podpisem na liście obecności  w 

dniu spływu. 

REGULAMIN  SPŁYWU 

• Udział w spływach kajakowych KAJAKIEM PO WILDZE jest bezpłatny. 

• Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, a  niepełnoletni              

na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 

• Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w 

spływie, bez względu na umiejętność pływania.  

• Każdy uczestnik oświadcza, że  stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego 

wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym 

czasie wyznaczonej trasy. 

Gmina  
Wilga



• Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego                     

oraz  ochrony przyrody.  

• Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce 

ratunkowej lub asekuracyjnej. 

• Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego 

sprzętu pływającego. Uczestnik spływu  odpowiada  za  powierzony  sprzęt i ponosi  

za  niego odpowiedzialność finansową. W razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy 

lub zakupu nowego sprzętu.  

• W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków 

odurzających.  

• Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ, oraz                        

pozostawania za zamykającym spływ.  

• Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli. 

• Uczestnicy spływu powinni być ubrani odpowiednio do warunków atmosferycznych. 

Zaleca się również zabranie ze sobą napojów chłodzących oraz wysokokalorycznej 

żywności, nakrycia głowy oraz krem z filtrami ochronnymi  zabezpieczający  przed 

oparzeniami słonecznymi. Wskazane jest także zabranie zapasowego ubrania, 

zabezpieczonego przed zamoczeniem. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać 

okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, gałęziami drzew.  

• Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem i  zatonięciem. 

• Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

spływu.  

• Po  zakończeniu spływu , uczestnicy  zobowiązani są  do oczyszczenia  kajaków                           

     oraz  pozostawienia kamizelek ratunkowych i wioseł  a także  wyciągnięcia kajaka  na 

brzeg. 

• Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się                            

      do regulaminu i zasad bezpieczeństwa . 

• Organizator spływu, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, ma prawo  

dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz 



odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków 

pogodowych.  

• Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być powodem,                                  

      do wykluczenia uczestnika ze spływu. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów spływu. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w spływie decydują 

organizatorzy po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia które przyjmowane są,  

telefonicznie  +48 698 644 148, +48 502 150 729 lub mailowo: 

biuro@aktywnastrefa.com. 

Wszyscy uczestnicy, biorący udział w spływie wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych organizatorów. 
  

Bardzo prosimy o rozwagę i życzymy udanego spływu. 

                                                                    O R G A N I Z A T O R Z Y 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy 
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Aktywna 
Strefa są: prezes oraz wiceprezes stowarzyszenia, ul. garwolińska 2a, 08-420 Miastków 
Kościelny.  
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania stowarzyszenia Aktywna Strefa, a także przysługujących Pani/
Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za 
przetwarzanie danych osobowych w stowarzyszeniu Aktywna Strefa za pomocą 
adresu biuro@aktywnastrefa.com. 
3.    Administratorzy danych osobowych – członkowie zarządu stowarzyszenia Aktywna Strefa - 
przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących związanych ze stowarzyszeniem Aktywna 
Strefa;  
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami stowarzyszenia Aktywna Strefa; 
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być: 
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa;  
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze stowarzyszeniem 
Aktywna Strefa przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem członkowie zarządu 
stowarzyszenia Aktywna Strefa 
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

mailto:iod@um.warszawa.pl


przypadku gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa; 
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 
lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 
następujące przesłanki: 
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach prowadzenia 
działalności statutowej przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 
dane dotyczą jest dzieckiem.  
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 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. 
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu stowarzyszeniu 
Aktywna Strefa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 



charakter dobrowolny. 
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 


