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REGULAMIN NOCNEGO MARATONU KAJAKOWEGO  
 

1. ORGANIZATORZY: Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ w partnerstwie z 

Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan oraz Gmina Turawa  

2. DATA SPŁYWU: 4  września 2021 r. 

3. CELE I ZADANIA SPŁYWU: 

a) promocja walorów turystyczno–krajoznawczych Gminy Turawa i obszaru LGD Kraina Dinozaurów 

b) propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu 

c) rozpowszechnianie kajakarstwa turystycznego 

d) rekreacja i integracja mieszkańców z obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ 

5. TRASA SPŁYWU: Trasa spływu wyznaczona na Jeziorze Średnim w Turawie 

6. ZAPISY: Zapisy przyjmowane są do dnia 3 września br. godz.12.00  w formie zgłoszenia 

(zawierającego imię, nazwisko, miejscowość, nr telefonu kontaktowego). Osoby zgłoszone tworzą 

grupy 4-6 osobowe . Wskazane podanie nazwy grupy. Zapisy będą możliwe w miejscu startu spływu 

w miarę dostępności miejsc. 

7. WPISOWE: Udział w spływie kajakowym jest bezpłatny. 

8. LIMIT MIEJSC: Organizatorzy zapewniają 32 – 48 miejsc w kajakach dwuosobowych (miejsca 

zależne od liczebności  grupy).  O miejscach zajętych w kajaku decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. ŚWIADCZENIA: 

a) kajaki, wiosła, kamizelki ratunkowe oraz  lampki czołowe  

b) zabezpieczenie ratownicze spływu 

c) pamiątkowy znaczek dla każdego uczestnika spływu 

d) komplet materiałów promocyjnych dla każdego uczestnika spływu 

e) poczęstunek 

10.WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz 

podporządkowanie się decyzjom organizatorom spływu 

b) w spływie mogą brać udział osoby w wieku powyżej 18 lat 

c) prawo udziału w spływie mają wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie 

d) uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu pozwalającego na 

określenie tożsamości 

e) każdy uczestnik bierze udział w spływie na własne ryzyko i nie będzie rościł wobec organizatora 

żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnie w czasie spływu 

f) w spływie uczestniczą grupy  składające się z od 4 do 6 osób. Nie dopuszcza się zmiany członków 

osady podczas trwania maratonu. 

11.ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW: Plaża przy Jeziorze Średnim w Turawie godz. 18:30  

Czas trwania maratonu uzależniony jest od warunków atmosferycznych i trwać  będzie od 2 do 3 

godz. 
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12.SPŁYW: 

a) wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej 

b) w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających 

c) zabrania się przebywania w kajaku poza wyznaczonym siedziskiem  

d) na spływie obowiązuje zakaz kąpieli 

e) uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony 

przyrody 

f) obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę 

swoich możliwości 

h) cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem 

i) organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

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

j) uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz 

pokrywa wyrządzone przez siebie szkody 

k) organizator  spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się 

regulaminowi spływu. 

13. KLASYFIKACJA: 

a) Klasyfikację końcową ustalona będzie na podstawie dystansów osiągniętych przez poszczególne 

drużyny.  

b). Najwyższe miejsce w klasyfikacji zajmie drużyna, która w danym czasie przepłynie najdłuższy 

dystans maratonu. 

14. KLAUZURA INFORMACYJNA  

a) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest LGD ,,Kraina 

Dinozaurów’’ z siedzibą w Ozimku , przy ul. J. Słowackiego 18. Przetwarzanie danych osobowych 

odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679z 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). 

 b) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia spływu. 

 c) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w spływie. d). 

Uczestnikom spływu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: - sprostowania danych, - 

usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - przenoszenia danych, - wniesienia 

sprzeciwu, - cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

e) Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: - imię i nazwisko, - adres e-mail, - 

numer telefonu.  

e) Uczestnikom spływu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

f) Uczestnik spływu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach spływu.  
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d) Organizator oświadcza, iż dane uczestników spływu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

e) Dane uczestników spływu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. 

 f) Dane uczestników spływu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

 g) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i 

kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia 

ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

- przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

- utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

- nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny 

rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych 

warunków pogodowych 

b) przed rozpoczęciem spływu wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się u 

organizatorów imprezy 

d) za szkody powstałe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają 

g) nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania 

h) ostateczna interpretacja regulaminu imprezy należy do organizatorów 

i) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną 

powiadomieni. 
 


