
REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO RZEKĄ ZGŁOWIĄCZKĄ

I. Cel spływu
1. Promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców i osób
odwiedzających Brześć Kujawski
2. Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Kujaw

II. Organizator
Organizatorem rajdu jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz Punkt
Informacji Turystycznej w Brześciu Kujawskim

III. Termin spływu
Spływ odbędzie się w dniu 29 maja 2022 roku (niedziela).
Zbiórka na parkingu przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło (ul. Kolejowa 44)
o godzinie 10.

IV. Trasa spływu
Długość trasy spływu to ok. 12 km. Orientacyjny przebieg planowany jest jak poniżej:

1. Start – BCKiH Wahadło (parking) – godzina 10.00 - przejazd busem do miejscowości
Lubraniec
2. Wodowanie
3. Spływ rzeką Zgłowiączką
5. Meta - przystań wodna w Brześciu Kujawskim (obok targowiska miejskiego)
6. Załadunek kajaków
7. Spacer w kierunku Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, gdzie uczestnicy
pozostawili auta

V. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik przed startem spływu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
Regulamin imprezy jest dostępny pod adresem www.bit.ly/SplywBrzesc2022 i w Punkcie
Informacji Turystycznej w Brześciu Kujawskim
2. Przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w spływie, należy wziąć pod uwagę, że
dystans jaki uczestnicy spływu będą musieli pokonać, to około 12 km a rzeka
Zgłowiączka miejscami jest zwężona przez trzcinę, miejscami występuje rzęsa wodna i
powalone drzewa, które utrudniają przepływanie rzeką.
3. Uczestnicy przystępując do spływu potwierdzają tym samym brak przeciwwskazań
zdrowotnych
4. Uczestnik spływu powinien posiadać umiejętność pływania.
5. W spływie mogą wziąć udział osoby wpisane na listę uczestników.



6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie jedynie pod opieką rodzica lub
opiekuna. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami spływu.
7. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem spływu musi
uczestniczyć w spływie.
8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pomocy innym uczestnikom spływu w miarę
swoich możliwości.
9. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.
10. Uczestnik spływu nie może być w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu
alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol.
11. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny
być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
12. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem,
wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie
zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące
oraz wysokokaloryczną żywność.

VI. Organizacja spływu
1. Spływ ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Planuje się, że w
spływie weźmie udział do 24 osób.
2. O udziale w spływie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
3. Jeżeli uczestnik spływu będzie potrzebował pomocy medycznej, winien zgłosić ten
fakt Organizatorowi, który odpowiednio udzieli pomocy przedmedycznej, albo zwróci się
o pomoc medyczną.
8. Po zakończeniu spływu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we
własnym zakresie.

VII. Zasady zachowania uczestników spływu

1.Każdy uczestnik spływu sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zdrowie.
2. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce
(kamizelka powinna być założona prawidłowo i ściśle przylegać do ciała).
3. Nie wolno wstawać lub siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać
wiosłami inne kajaki, grozi to wywrotką, zniszczeniem kajaków w najgorszym wypadku
utonięciem!
4. Zabrania się wypływania przed prowadzącego i pozostawania za zamykającym spływ,
podczas płynięcia kajaki powinny płynąć w odstępach 10m - 15m zachowując zawsze
kontakt wzrokowy z innymi uczestnikami spływu!
5. W razie przeszkody na rzece lub wywrotki kajaka załoga znajdująca się najbliżej w
miarę swoich możliwości powinna udzielić pomocy kolegom.
6. W przypadku zatoru na rzece należy wycofać się wiosłując do tyłu lub zatrzymać przy
brzegu, pozwalając na pokonanie problemu załodze powodującej zator.
7.Podczas pokonywania przeszkód, zakrętów, kładek można pomagać sobie wiosłem lub
rękami odpychając się od drzew, gałęzi lub brzegów rzeki. Pod kładkami staramy się



przepłynąć w miejscu gdzie jest największa odległość między powierzchnią wody a
spodem kładki, kładziemy się w kajaku, pomagamy sobie rękami, wiosła układamy
wzdłuż kajaka.
8. Bełki obłożone kamieniami przepływamy samym środkiem w celu obniżenia ryzyka
rozbicia kajaka. Śluzy, jazy i niebezpieczne miejsca - wysiadamy na brzeg i przenosimy
lądem kajak na drugą stronę przeszkody.
9. W razie wywrotki kajaka należy jak najszybciej wydostać się z wody i czekać na
pomoc prowadzącego spływ lub innych uczestników spływu.
10. Podczas spływu należy zachowywać się rozważnie i odpowiedzialnie.
11. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu spływu oraz
podporządkowania się decyzjom przedstawicieli Organizatora oraz poleceniom osób
prowadzących spływ.
12. Spływ nie ma charakteru wyścigu, a ściganie się uczestników spływu jest
zabronione (nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie spływu).

Podczas spływu zabrania się:
1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2) odłączenie się od kolumny spływu - w miarę możliwości uczestnicy powinni się
widzieć i wzajemnie sobie pomagać na trudnych odcinkach,
3) zaśmiecania trasy spływu oraz miejsc przyległych,
4) niszczenia przyrody,
5) głośnego zachowywania się.

VIII. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy spływu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w
czasie spływu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Organizator zapewni zarejestrowanym uczestnikom spływu ubezpieczenie.
3. Udział w spływie jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas spływu i za
szkody wyrządzone przez uczestników.
5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników spływu.
6. Organizator ma prawo zmienić program spływu przed jego rozpoczęciem, informując
o tym zgłoszonych uczestników.

IX. Klauzula informacyjna

(Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane
dalej także RODO)



1. Administratorem danych osobowych, związanych z organizacją spływu, jest Brzeskie
Centrum Kultury i Historii "Wahadło", ul. Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski,
reprezentowane przez Dyrektora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania co najwyżej następujących danych
osobowych zgłoszonych uczestników rajdu:
1) imię i nazwisko;
2) PESEL
3) nr telefonu
4) adres poczty elektronicznej
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody
osoby, której dane dotyczą, w celu:
1) rejestracji uczestników spływu i ewentualnego kontaktu z nimi (dane o których mowa
w pkt. 2 ppkt.. 1, 3 i 4),
2) utworzenia listy uczestników (dane o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1),
3) ubezpieczenia uczestników spływu (dane o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 i 2),
4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są
przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane
lub do czasu wycofania zgody.
5. Dane osobowe zostaną przekazywane podmiotowi, któremu Organizator powierzy
ubezpieczenie rajdu w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej.
6. Organizator, jako administrator danych, na zasadach zgodnych z RODO, zapewnia
prawo dostępu do swoich danych, również z możliwością ich sprostowania, żądania ich
usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz
przenoszenia danych.
7. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w spływie, przetwarzanych
na podstawie Państwa zgody ma charakter dobrowolny.
Ich niepodanie może jednak skutkować brakiem możliwości organizacji Państwa
uczestnictwa w spływie.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich.



X. Postanowienia końcowe:

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest:

1. Udział w spływie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
regulaminu.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
5. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.



Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię i
nazwisko, PESEL, nr telefonu i adres e-mail), w związku z organizacją spływu
kajakowego
przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż wyrażenie powyższej
zgody jest dobrowolne i zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej,
zamieszczonej powyżej,
w tym z treścią przysługujących mi praw.

……………………………………                                   ……………………………………..
(miejscowość, data)                                                               ( podpis uczestnika; rodzica, opiekuna w

przypadku uczestnika niepełnoletniego)



Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Ja, niżej podpisany/a) ......................................................................................

(czytelnie imię i nazwisko) udzielam nieodpłatnie zgody Brzeskiemu Centrum Kultury i Historii

„Wahadło”, z siedzibą

ul. Kolejowa 44, 87 - 880 Brześć Kujawski, na sporządzanie i rozpowszechnianie mojego

wizerunku,

w rozumieniu i w związku z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), poprzez

zamieszczanie utrwalających go materiałów na:

●witrynie internetowej Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „ Wahadło”,

●prowadzonych profilach w mediach społecznościowych (Facebook)

●pozostałych środkach przekazu reklamy

● materiałach promocyjnych i sprawozdaniach,

w związku z prowadzoną przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii „ Wahadło” działalnością.

Zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną, a w tym z treścią

przysługujących mi praw.

………..................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii „ Wahadło” z siedzibą: ul. Kolejowa 44, 87-880  Brześć Kujawski.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie Państwa zgody wyłącznie w w/w celach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty
współpracujące z administratorem np. w zakresie usług IT, na podstawie stosownych umów powierzenia. Państwa dane będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. Na zasadach określonych w Ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania, usuwania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę kontaktując się z Administratorem na wyżej podany adres
siedziby lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano
przed jej wycofaniem.


