
Regulaminu Kursu Kajakarstwa

Nizinnego i Górskiego AKK Panta Rei

1. Organizatorzy: Organizatorem Kursu Kajakarstwa Nizinnego i Górskiego
jest stowarzyszenie Akademicki Klub Kajakowy PANTA REI, z siedzibą na Os.
Batorego 73/23 w Poznaniu.

2. Cel Kursu Kajakarstwa Nizinnego i Górskiego AKK Panta Rei zwanego dalej
“Kursem” jest propagowanie turystyki kajakowej. Kurs składa się z cyklu zajęć oraz spływów
zwanych dalej “Wydarzeniami”. Kurs odbywa się w miesiącach od lutego do czerwca
zgodnie z załączonym harmonogramem. Część terminów Wydarzeń ustalana jest z
uczestnikami w trakcie trwania Kursu.

3. Warunki uczestnictwa
3.1. W Kursie uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie, które zgłoszą swój udział oraz
dokonają opłaty wpisowej.

3.2. Zaleca się udział w Kursie osobom umiejącym pływać. Osoby nie posiadające
takich umiejętności uczestniczą w Kursie na swoją odpowiedzialność i są
obowiązane powiadomić o tym fakcie Organizatora oraz kadrę instruktorską.

3.3. Uczestnicy Kursu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

3.4. Zgłoszenia można dokonać wypełniając do dnia 4 marca 2022 roku
“Deklarację Kursanta” i przekazując ją osobie pełniącej rolę szkoleniowca
fizycznie lub na adres e-mailowy: szkoleniowiec@pantarei.org.pl

3.5. W przypadku braku wolnych miejsc organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zakończenia zapisów.

3.6. Opłata wpisowa wynosi 30 PLN dla studentów Politechniki Poznańskiej, 30
PLN dla studentów innych uczelni oraz 50 PLN dla pozostałych
uczestników Kursu.

3.7. Opłatę wpisową należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora podając w
tytule imię i nazwisko oraz dopisek „Kurs Kajakarstwa 2022”

Akademicki Klub Kajakowy Panta Rei Os. Stefana Batorego 73/23
60-687 Poznań
Numer konta: 71 1600 1462 1874 5604 3000 0001

3.8. Uiszczenie opłaty wpisowej gwarantuje zainteresowanemu miejsce na kursie.
Należy ją uiścić wraz momentem zapisywania się na Kurs przez formularz
internetowy. Brak wpływu opłaty wpisowej na konto Organizatora w ciągu 3



dni roboczych od dnia otrzymania maila potwierdzającego dokonanie zapisu
powoduje wygaśnięcie zgłoszenia.

3.9. Zgłaszający się na Kurs staje się uczestnikiem Kursu z chwilą przybycia na
miejsce pierwszych zajęć Kursu i spotkania się z prowadzącym Kurs.

4. Obowiązki Organizatora

4.1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający, na który składać się będzie
kajak, wiosło oraz kamizelka asekuracyjna.

4.2. Organizator zapewnia zabezpieczenie Kursu w postaci wyszkolonej kadry.

4.3. Organizator zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie grupowe
uczestników Kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

4.4. Organizator dostarczy na miejsce rozpoczęcia Kursu sprzęt pływający i
ratunkowy oraz odbierze go po zakończeniu Kursu.

4.5. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych środków
dezynfekujących sprzęt.

5. Obowiązki uczestników:
5.1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
5.2. Uczestnik powinien stawiać się w dniach rozpoczęcia wydarzeń Kursu o
wyznaczonych godzinach oraz w miejscach podanych przez Organizatora.
5.3. W czasie trwania Kursu uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń
Kierownictwa Kursu.
5.4. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o powierzony mu sprzęt oraz ponosi
odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone z jego winy.
5.5. Uczestnik powinien sprawdzić powierzony mu sprzęt pod kątem jego
sprawności oraz braku uszkodzeń.
5.6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym
osobom lub mieniu.
5.7. Podczas Wydarzeń Kursu oraz bezpośrednio przed ich rozpoczęciem
obowiązuje zakaz spożywania przez Uczestników Kursu alkoholu oraz
środków odurzających lub innych podobnie działających środków.
5.8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do płynięcia w kamizelkach
asekuracyjnych.
5.9. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania pomocy pozostałym uczestnikom na
trasie w razie potrzeby.
5.10. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie Kurs.
5.11. Uczestnicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej oraz
obowiązek stosowania się do zasad bezpieczeństwa uwarunkowanych sytuacją
epidemiologiczną w kraju w czasie trwania Kursu.



6. Ochrona danych osobowych
6.1. Dane osobowe uczestników Kursu podane przy rejestracji udziału w Kursie w

“Deklaracji Kursanta” przetwarzane będą w celu:

6.2. realizacji zadań wynikających ze statutu AKK Panta Rei, na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na
podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6.3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

6.4. będą przetwarzane przez AKK Panta Rei w celu organizacji Kursu,
wypożyczenia sprzętu, zawarcia przez AKK Panta Rei ubezpieczenia
grupowego uczestników Kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW), przesyłania do uczestników Kursu informacji handlowych i
materiałów reklamowych przez Stowarzyszenie AKK PANTA REI drogą
elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.

6.5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w
ustaw oraz aktów wykonawczych.

6.6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody, a nie na podstawie przepisów

uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
6.7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wniesienia
skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych

osobowych dotyczących Ciebie, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6.8. Dane osobowe Uczestnika Kursu nie będą podlegały profilowaniu i
automatycznego przetwarzaniu, jak również nie będą przekazywane poza
granice UE.

6.9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Kursie.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie Kursu.
7.2. W przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub innych niezależnych od
Organizatora czynników stwarzających niebezpieczeństwo dla

uczestników lub uniemożliwiających prowadzenie Kursu, Organizator
zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzeń Kursu w całości. W przypadku
odwołania Wydarzeń Kursu opłata za Wydarzenie podlega zwrotowi
pomniejszona o poniesione przez Organizatora koszty.



7.3. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub w inny sposób będą
stwarzać niebezpieczeństwo dla siebie i pozostałych Uczestników
Kursu, mogą zostać wykluczone z udziału bez zwrotu wniesionych opłat.

7.4. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Wydarzeniach Kursu osobom,
co do których istnieje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu oraz środków
odurzających lub innych podobnie działających środków.
7.5. Kierownictwo Kursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty
materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania Kursu.
7.6. W przypadku rezygnacji z Kursu przez uczestnika wniesiona opłata wpisowa nie
podlega zwrotowi.
7.7. Prawo interpretacji Regulaminu należy do Organizatora i wyznaczonego

Kierownictwa Kursu.

Harmonogram

LUTY:
czwartki, godz. do ustalenia z grupą - wykłady online

MARZEC:
– dalsze wykłady
– raz w tygodniu zajęcia z ćwiczeniami praktycznymi na basenie w Poznaniu
KWIECIEŃ:
–1-3.04.2022: wyjazd weekendowy do Mogilna: baseny oraz integracja
–23 lub 24.04.2022: Ćwiczenia na jeziorze - zapoznanie się z różnymi typami łódek
- 24 lub 25.04.2022: I Spływ nizinny - jednodniowy

MAJ:
– 6-8.05. 2022: II Spływ nizinny - weekendowy
- 20-22.05.2022: III Spływ nizinny - weekendowy
- 31.05.2022: Ćwiczenia na jeziorze - przypomnienie zasad samoasekuracji

CZERWIEC:
– 2-5.06.2022: Elementy kajakarstwa górskiego na bystrzu w okolicach Krzyża
Wielkopolskiego (wyjazd obejmuje 3 dni - należy mieć do dyspozycji piątek 3
czerwca)



KLAUZULA RODO
Drogi Uczestniku Kursu,

Dbając o Twoją prywatność zapewniamy, że Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i przetwarzane zgodnie z

obowiązującym od 25 maja 2018 roku 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych

podanych w Deklaracji Uczestnika Spływu AKK Panta Rei oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademicki Klub Kajakowy Panta Rei, (dalej: AKK Panta Rei), z

siedzibą na Os. Batorego 73/23 w Poznaniu, zarzad@pantarei.org

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji zadań wynikających ze statutu AKK Panta Rei, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów

prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz zgodnie z art. 6

ust. 1 lit. a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących

przepisów prawa,

- będą przetwarzane przez AKK Panta Rei w celu organizacji Spływu Panta Rei, wypożyczenia sprzętu, zawarcia przez

AKK Panta Rei ubezpieczenia grupowego uczestników Spływu Panta Rei od następstw nieszczęśliwych wypadków

(NNW), przesyłania do uczestników Spływu Panta Rei informacji handlowych i materiałów reklamowych przez

Stowarzyszenie AKK PANTA REI drogą elektroniczną na podany przy rejestracji przez uczestników Spływu Panta

Rei  adres e-mail.

3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.

4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na

podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

5. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych

dotyczących Ciebie, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i automatycznego przetwarzaniu, jak również nie będą przekazywane

poza granice UE.

mailto:zarzad@pantarei.org

