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Numer zgłoszenia
(wypełnia organizator)
IMIĘ
NAZWISKO
PESEL
KOD POCZTOWY / MIASTO
ULICA I NUMER DOMU /
MIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY /
ADRES E-MAILOWY
TAK
Korzystam z transportu
autokarowego

NIE

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ
WPISUJĄC ZNAK 

Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem
oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA SPŁYWU
REGULAMIN
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z regulaminem „XI Spływu kajakowego Szlakiem Wielkiej Pętli
Wielkopolski”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do skrupulatnego jego przestrzegania
i stosowania. W szczególności zobowiązuję się:
- do niespożywania alkoholu oraz środków odurzających przed i w czasie trwania spływu;
- płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej;
- wykonywania poleceń kierownika spływu.

OBOWIAZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU PODCZAS TRWANIA SPŁYWU!
Jestem świadomy(-a), że niedostosowanie się do regulaminu spływu i zaleceń organizatora grozi
natychmiastowym wykluczeniem z imprezy (bez prawa zwrotu poniesionych opłat) i brakiem
możliwości wzięcia udziału w przyszłych spływach organizowanych przez Lokalną Organizację
Turystyczną MARINA. Jestem świadomy (-a), że w spływie może uczestniczyć wyłącznie osoba
zapisana (nie ma możliwości udziału w imprezie w zastępstwie). Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy (-a) braku możliwości roszczenia praw do wypłaty ubezpieczenia, jeśli podczas zdarzenia
byłem (-łam) w stanie nietrzeźwości.
..…….........……………………………………
(czytelny podpis uczestnika spływu)

PRZETWARZANIE DANYCH
Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Lokalną Organizację
Turystyczną MARINA (zgodnie z rozporządzeniem 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 RODO). Wiadomym mi jest, iż
przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez organizatora spływu w związku z realizacją usługi i zapewnieniem
bezpieczeństwa
uczestników spływu
kajakowego.
Jednocześnie
wyrażam
zgodę
na
rozpowszechnianie i wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas organizowanego spływu
na fotografii czy też nagraniu filmowym.
..…….........……………………………………
(czytelny podpis uczestnika spływu)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
Zobowiązuję się do dbałości o powierzony sprzęt kajakarski (2 osobowy kajak, kapoki, wiosła). Jestem
świadomy (-a) odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt oraz zobowiązuję się do pokrycia
strat wynikłych z jego utracenia lub zniszczenia.
.........……………………………………
(czytelny podpis uczestnika spływu)

……………………………………………
data i miejsce podpisania oświadczeń

COVID-19
Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującymi podczas XI Spływu Kajkaowego „Szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski”,
organizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „MARINA” i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
Ponadto oświadczam, że:
1. według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowa/y, nie posiadam żadnych objawów zakażenia
wirusem SARS-CoV-2,
2. nie przebywam na kwarantannie, nie jestem pod nadzorem epidemicznym oraz nie miałam/em
kontaktu z osobą zakażoną,
3. biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania nieprawdy.
W przypadku, gdy wystąpią u mnie objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź zostanę objęty
kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, zobowiązuję się nie uczestniczyć w spływie określonym na
wstępie oświadczenia i poinformować o tym fakcie Lokalną Organizację Turystyczną „MARINA” . Biorę
na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za
szkody w związku z tym wynikłe w i poniesione przez Lokalną Organizację Turystyczną „MARINA” oraz
osoby trzecie.

.........……………………………………
(czytelny podpis uczestnika spływu)
……………………………………………
data i miejsce podpisania oświadczeń

