
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

XIII SPŁYW KAJAKOWY  

„SZLAKIEM WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI” 
Mielnica Duża - Przystań Wodna w Ślesinie 

9 lipca 2022 r. 

 
Numer zgłoszenia  

(wypełnia organizator)  
 

IMIĘ*  

NAZWISKO*  

PESEL  

KOD POCZTOWY I MIASTO*  

ULICA I NUMER DOMU / MIESZKANIA*  

TELEFON KONTAKTOWY  

SZCZEGÓLNE POTRZEBY UCZESTNIKA  
(wyżywienie, forma komunikacji, 
zapewnienie wsparcia innej osoby, inne)  
Proszę wypisać szczególne potrzeby jako 
uczestnika tego wydarzenia.  
 

 

Korzystam z transportu autokarowego  

TAK NIE 
  

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ  
WPISUJĄC ZNAK  

 

*WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

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

L O K A L N A 
  O R G A N I Z A C J A 

  T U R Y S T Y C Z N A 
  M A R I N A 

 

Projekt współfinansowany przez 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA SPŁYWU 

 

REGULAMIN 
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z regulaminem „XIII 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  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. 
 
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.  
 
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 


