
Regulamin Kursu Kajakarstwa Górskiego

organizowanego przez Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin ustala organizację i przebieg Kursu Kajakarstwa Górskiego (dalej
zwanego: „Kurs”).

2. Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy o udział w Kursie, która jest
zawierana pomiędzy Klubem i Uczestnikiem. Zawarcie umowy polega na wypełnieniu
online przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego.

3. Organizatorem Kursu jest Akademicki Klub Turystyki Kajakowej “Bystrze”

4. Celem kursu jest nauka podstaw kajakarstwa i propagowanie aktywności sportowej, która
połączona jest z dobrą zabawą.

5. Kurs rozpoczyna się wraz z pierwszym spotkaniem dnia 24.03.2022 roku. Zakończenie
Kursu odbywa się wraz z ostatnim wydarzeniem organizowanym przez Uczestników
Kursu po ostatnim spływie kursowym. Na wydarzeniu Uczestnicy Kursu otrzymują
legitymacje poświadczające ukończenie Kursu.

6. Kurs będzie się odbywał na terenie południowej Polski, m. in. Kraków, Zabrzeż, Jurgów.

7. Liczba miejsc na Kursie jest ograniczona, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy
uczestnictwa w Kursie po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego, jeżeli przekroczona
zostanie liczba dostępnych miejsc. W takiej sytuacji o uczestnictwie w kursie decyduje
kolejność wypełnienia Deklaracji.

§ 2

Regulamin będzie interpretowany zgodnie z jego postanowieniami. W przypadku wątpliwości
w zakresie niektórych postanowień, uczestnik może wystąpić o interpretację do osoby
odpowiedzialnej za organizację Kursu, tj. wiceprezesa do spraw szkoleniowych.

Rozdział 2

Organizator

§ 3

1. Organizator odpowiada za organizację i przebieg Kursu.

2. Organizatorem jest Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”, w osobie
wiceprezesa do spraw szkoleniowych, reprezentowanego przez Zofię Owsiak.

§ 4



1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności zmiany
sytuacji epidemiologicznej, warunków atmosferycznych, nieszczęśliwych wypadków lub
innych okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Kursu,
Organizator w zależności od okoliczności ma prawo zmienić zasady przebiegu Kursu,
miejsca spływów, wydarzeń lub nawet odwołać Kurs.

2. W przypadku odwołania Kursu z przyczyn zależnych od Organizatora i niewyznaczenia
nowego terminu w tym samym roku kalendarzowym, Uczestnik jest uprawniony do
żądania zwrotu uiszczonej opłaty, za pomocą pisemnego wniosku (również w formie
elektronicznej) wystosowanego do Organizatora, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, w
sposób określony w punkcie 3 poniżej. Wysokość zwrotu uzależniona jest od
poniesionych kosztów przez Organizatora do momentu odwołania Kursu.

3. Odwołanie Kursu z przyczyn zależnych od Organizatora zostanie ogłoszone poprzez
wiadomość mailową, wysłaną na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym oraz w
drodze komunikatu specjalnego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora
(http://www.bystrze.org/bystrze/).

4. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Organizator podaje poprzez wiadomość
mailową, wysłaną na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym oraz do wiadomości
Uczestników w drodze komunikatu specjalnego opublikowanego na stronie internetowej
Organizatora (http://www.bystrze.org/bystrze/).

§ 5

Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia uczestników Kursu, którzy nie przestrzegają
Regulaminu.

Rozdział 3

Uczestnicy

§ 6

Uczestnik kursu musi spełniać następujące warunki:

a. ukończone 18 lat lub ukończone 16 lat oraz posiadać pisemną zgodę prawnego
opiekuna (dostarczoną do Organizatora na minimum 4 dni przed rozpoczęciem
Kursu),

b. zapoznać się oraz zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
w Formularzu Zgłoszeniowym na etapie rejestracji przez Internet;

c. dokonać opłaty Kursu;

§ 7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia przez niego niezawinione lub
powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wskutek działania siły wyższej,
które odniósł Uczestnik podczas Kursu. W tym samym zakresie Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika.



§ 8

1. Uczestnikom nie wolno:

a. nie respektować poleceń Organizatora,

b. uczestniczyć w Kursie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub niedozwolonych
środków farmakologicznych,

c. ignorować postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik zobowiązany jest szanować przyrodę i przestrzeń wspólną podczas Kursu, w
szczególności zabronione jest zanieczyszczanie terenu pozostawiając różne odpadki. W
przypadku zanieczyszczenia terenu przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest
własnym kosztem i staraniem usunąć jego skutki.

3. Uczestnik zobowiązany jest szanować mienie kursowe i klubowe udostępniane podczas
Kursu. W przypadku braku poszanowania przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest
własnym kosztem i pracą naprawić szkodę.

4. Uczestnik przystępujący do Kursu zobowiązuje się:

a. dbać o wypożyczony sprzęt kajakowy

b. w przypadku zepsucia, złamania lub zgubienia sprzętu z winy Uczestnika, winien jest
on naprawę, uiszczenie opłaty lub odkupienie danego sprzętu kajakowego

c. wszystkie naprawy Uczestnik wykonuje pod nadzorem wiceprezesa do spraw
technicznych

d. do zapoznania się z regulaminem wypożyczania sprzętu Organizatora i do
zaakceptowania jego postanowień, który jest dostępny na stronie www.bystrze.org.

§ 9

1. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń
Organizatora.

2. Uczestnik wpisany na Listę Kursową ma prawo do świadczeń ustalonych przez
Organizatora – każdorazowo wykaz świadczeń w ramach danej edycji Kursu dostępny
jest na stronie internetowej Organizatora.

§ 10

Uczestnik ukończył Kurs, jeżeli uczestniczył w wykładach oraz spływach kursowych.
Wykazuje się podstawową wiedzą na temat sprzętu kajakowego, locji, ratownictwa i
pierwszej pomocy, potrafi zastosować BLS. Decyzja o przyznaniu zaświadczenia o
ukończeniu Kursu podejmuje Organizator, na podstawie frekwencji oraz aktywności
Uczestnika.

§ 11

http://www.bystrze.org


Przebywanie w prawidłowo zapiętym kasku i kamizelce asekuracyjnej jest obowiązkowe na
Kursie i treningach.

§ 12

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Kursie do dnia 20.03.2022 r.

Rozdział 4

Przebieg Kursu

§ 13

Kurs składa się z następujących zajęć

1. Część teoretyczna jest prowadzona w formie wykładów i zajęć praktycznych o
następującej tematyce:

a. Podstawy autoasekuracji

b. Sprzęt

c. Locja kajakowa

d. Ratownictwo

e. Pierwsza pomoc

2. Część praktyczna obejmuje:

a. spływ Wisłą w Krakowie

b. Zajęcia na basenie

c. Spływ na Bagrach i Wiśle

d. Spływ rzece Dunajec

e. Spływ na torze kajakowym “Wietrznice”

f. Spływ na rzece Białce

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wykładów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów, miejsca wykładów lub wyjazdów z
przyczyn od siebie niezależnych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi udziału w dalszej części
Kursu bez zwrotu kosztów, jeśli uzna to za zagrażające bezpieczeństwu uczestnika lub innych
osób biorących udział w szkoleniu i naruszenia zasad niniejszego regulaminu.



6. Cena Kursu obejmuje wyżywienie (na spływach poza granicami Krakowa), nocleg,
ubezpieczenie NNW, opiekę kadry, sprzęt potrzebny do uczestnictwa w Kursie oraz zwrot
kosztów transportu w przypadku użyczenia swojego auta do transportu uczestników  .

Rozdział 5

Zgłoszenia

§ 14

1. Organizator prowadzi listę zgłoszeń dokonanych przez Uczestników zgodnie z
postanowieniami niniejszego rozdziału (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”).

2. Na podstawie Formularza Zgłoszeniowego Organizator weryfikuje czy Uczestnik spełnia
warunki Regulaminu oraz ewentualne dodatkowe wymogi, o których Uczestnicy zostaną
powiadomieni. Po pozytywnej weryfikacji Organizator wpisuje Uczestników na listę,
która uprawnia do uczestnictwa w Kursie (dalej: „Lista Kursowa”).

3. Zamknięcie Listy Kursowej następuje po potwierdzeniu wszystkich wpłat Uczestników
przez Organizatora. Szczegółowy harmonogram jest podany na stronie internetowej
Organizatora.

4. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Uczestnik nie jest uprawniony do
odstąpienia od umowy z Organizatorem w zakresie świadczenia usług sportowych
polegających na organizacji Kursu w terminie wskazanym w § 1.

§ 15

Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Rozdział 6

Kary

§ 16

W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Kursu niniejszych przepisów Regulaminu,
Organizator może zastosować karę usunięcia takiego Uczestnika z Kursu. Nieznajomość
przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności i egzekwowania postanowień niniejszego
regulaminu.

§ 17



Kara usunięcia z Kursu zostaje nałożona na Uczestnika, jeżeli :

a. nie podporządkowuje się decyzjom Organizatora bądź nie przestrzega zasad z
paragrafu 8, organem decyzyjnym o usunięciu takiej osoby jest Organizator,

b. zachował się niestosownie w stosunku do innego Uczestnika lub Organizatora,

c. informacje podane przez Uczestnika w zgłoszeniu nie są zgodne ze stanem
faktycznym,

d. udowodniono mu zażywanie lub bycie pod wpływem substancji niedozwolonych lub
ich używanie.

Rozdział 7

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

§ 18

Administrator

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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, dalej RODO −informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyki
Kajakowej z adresem przy ul. Reymonta 21a, 30-059 Kraków, e-mail:
zarzadbystrze@gmail.com (dalej: „Administrator”).

§ 19

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Kursu
w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik bierze udział w Kursie oraz w latach
następnych w zakresie:

a. czynności związanych z rejestracją Uczestnika;

b. czynności związanych z przygotowaniem i publikacją etapów Kursu na stronie
internetowej Organizatora oraz w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram;

c. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora;

d. umieszczenia danych w wewnętrznym systemie Uczestników;

2. W ramach powyższego celu będą przetwarzane następujące dane osobowe:

a. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo,
przynależność klubowa),

mailto:zarzadbystrze@gmail.com


b. dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)

§ 20

Prawo wniesienia sprzeciwu

Uczestnikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych
celach, chyba że przetwarzanie będzie prawnie uzasadnione lub będzie niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 21

Prawo do cofnięcia zgody

Uczestnikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego zostało dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 22

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez
okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją i promocją Kursu, czyli
przez okres 6 lat od końca roku, w którym przeprowadzono Kurs. Ponadto dane wynikające z
wniesionej opłaty za Kurs będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków
podatkowych i skarbowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął
termin płatności podatku.

§ 23

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim w zakresie w
jakim jest to niezbędne do realizacji Kursu, w szczególności ubezpieczycielowi lub
podmiotom współpracującym z Administratorem tj. księgowym, prawnikom,
informatykom.

2. Odbiorcami danych osobowych mogą być: media społecznościowe, w szczególności
Facebook, podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie
przeprowadzania Kursu; pozostali Uczestnicy organizowanego Kursu; osoby znajdujące
się na terenie organizowanego Kursu; użytkownicy strony internetowej, serwisu
społecznościowego Facebook.

§ 24

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Zgodnie z RODO, Uczestnikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;



e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się na Kurs.

3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak
również w formie profilowania.

Rozdział 8

Bezpieczeństwo

§ 25

1. Ze względu na charakter Kursu każdy Uczestnik bierze w nich udział na własną
odpowiedzialność i musi być świadomy nabycia możliwych ran, uszkodzeń części ciała
lub innych ubytków na zdrowiu.

2. Organizator dokłada wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania
Kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału lub zabronienie
uczestnictwa w danym wydarzeniu Uczestnikowi, który w jego ocenie jest pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub innych używek, nie jest w dobrej kondycji psychofizycznej lub
wymaga interwencji medycznej.

§ 26

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zabezpieczyć Uczestników przed
zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Organizator i Uczestnicy
zobowiązują się do przestrzegania obostrzeń aktualnie obowiązujących aktów normatywnych.

§ 27

1.  Ze względu na otwarty teren przeprowadzenia Kursu (rzeka wraz z najbliższym
otoczeniem) Organizator nie ma możliwości wyznaczenia zamkniętych stref oraz
ograniczenia dostępu osób będącymi przechodniami i przyglądających się Kursowi.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zarażenia się Uczestnika
wirusem wywołującym chorobę COVID-19.

2. Ze względów epidemiologicznych każdy Uczestnik bierze w Kursie udział na własną
odpowiedzialność.

§ 28

Wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemiologicznym
będą aktualizowane w zależności od przepisów obowiązujących w dniu Kursu oraz bieżącej
sytuacji na terenie przeprowadzenia Kursu.



§ 29

Organizator, Uczestnicy, osoby szkolące na Kursie, osoby towarzyszące oraz wszelkie inne
zaangażowane w Kurs są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.


