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REGULAMIN SPŁYWÓW KAJAKOWYCH
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady udziału w spływach kajakowych organizowanych przez Biuro
Podróży Feniks Tour, adres: ul. Jazowa 67/36, 35-326 Rzeszów, NIP: 813-153-72-94. Warunkiem uczestnictwa w
spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz zaakceptowanie decyzji organizatora spływu.
1. Organizatorem spływu jest Biuro Podróży Feniks Tour (zwany dalej Organizatorem).
2. Organizator odmówi udziału w wydarzeniu osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
3. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, w proporcji
jeden opiekun i jedno dziecko. Opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka i płynie z nim w kajaku. Minimalny wiek dziecka to ukończone 4 lata
4. Uczestnicy spływu zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ogólne
warunku ubezpieczenia przedstawione dostępne są na stronie internetowej: www.fenikstour.pl
5. Uczestnicy spływu kajakowego będą płynąć w kajakach dwuosobowych. Na czas trwania spływu każdy
otrzyma: wiosło oraz kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową.
6. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.
7. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
8. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za
zamykającym spływ.
9. Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za instruktorem zamykającym
spływ.
10. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich
możliwości.
11. 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.
12. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według poleceń
kierownictwa spływu.
13. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny być zabezpieczone
przed zamoczeniem lub utonięciem. Organizator spływu kajakowego nie odpowiada za szkody związane ze
zniszczeniem sprzętów elektronicznych.
14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
15. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa
wyrządzone przez siebie szkody.
16. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
17. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie trwania spływu.
18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 656), prowadzenie w
ruchu wodnym statku lub innego obiekt pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, znajdując się w
stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W
przypadku prowadzenia przez Uczestnika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego niebędącego pojazdem
mechanicznym, Organizator może zażądać opuszczenia obszaru wodnego przez tego Uczestnika.
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19. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.
20. Po zakończeniu imprezy każdy Uczestnik ma obowiązek czekać na odbiór sprzętu pływającego przez
Organizatora w miejscu zakończenia spływu w celu zdania całego pobranego osprzętu.
21. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie, jak i przez innych
Uczestników Imprezy kajakowej, w szczególności kosztów szkody powstałej w przypadkach niewłaściwego
bądź niedbałego używania powierzonego przez Organizatora sprzętu pływającego i innego wyposażenia.
22. W przypadku niestosowania się uczestnika wycieczki do zasad określonych w regulaminie lub niestosowania
się do poleceń Prowadzącego, Prowadzący ma prawo wykluczyć daną osobę z uczestnictwa w imprezie, w
takim przypadku osobie wykluczonej nie przysługuje zwrot pieniędzy.
23. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC).
24. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody spowodowane przez nich w
czasie trwania imprezy.
25. 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.
26. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
27. Rejestracja i udział w imprezie turystycznej oznaczają wyrażenie przez uczestnika wycieczki zgody na
gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji i
przeprowadzenia imprezy turystycznej.
28. Organizator imprezy turystycznej ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia fotograficzne) uczestników
jako grupy, w relacjach multimedialnych, w prezentacjach, w artykułach zamieszczonych w lokalnych
mediach, w szczególności mediach miejskich.
29. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników imprezy turystycznej Organizatorowi
jest Biuro Podróży Feniks Tour Agnieszka Kozyra z siedzibą 35-326 Rzeszów, ul. Jazowa 67/36
30. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych znajdują
się na stronie internetowej https://www.fenikstour.pl/rodo.
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