REGULAMIN ZAJĘĆ KAJAKOWYCH
(zajęcia z młodzieżą niepełnoletnią)
1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika oświadcza, że stan zdrowia uczestnika pozwala na podjęcie
przez niego wysiłku fizycznego, związanego z wzięciem udziału w zajęciach kajakowych.
2. Uczestnik zajęć kajakowych, podczas pobytu na wodzie, zobowiązany jest do płynięcia w zapiętej
kamizelce ratunkowej/asekuracyjnej
3. Uczestnik
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w
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pływający
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ratunkowa/asekuracyjna). W razie uszkodzenia sprzętu z winy uczestnika, rodzic/opiekun prawny
uczestnika pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu
4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony
przyrody, a także kulturalnego zachowania na wodzie i w miejscu postoju
5. Uczestnik zajęć powinien być ubrany odpowiednio do warunków atmosferycznych
6. Każdy uczestnik zabiera ze sobą: nakrycie głowy, krem z filtrem UV oraz zapasowe ubranie,
zabezpieczone przed zamoczeniem
7. Podczas zajęć zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, poza sytuacjami awaryjnymi
8. Cenne przedmioty (dokumenty, pieniądze, telefon, aparat fotograficzny, klucze) powinny być
zabezpieczone przed zamoczeniem i zatonięciem
9. Podczas zajęć na wodzie zabrania się umyślnego wpływania w inne załogi oraz osoby
przebywające w wodzie
10. W sytuacji zagrożenia lub widząc, że inny uczestnik zajęć jest w zagrożeniu, należy natychmiast
wezwać pomoc ratownika wodnego lub wychowawcy/instruktora
11. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które występują przed, w trakcie lub po zakończeniu zajęć
12. Po zakończeniu zajęć kajakowych, uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia kajaków oraz
pozostawienia kamizelek ratunkowych/asekuracyjnych i wioseł w wyznaczonym miejscu
13. Organizator ma prawo wyłączenia z zajęć uczestnika, który nie stosuje się do regulaminu, zasad
bezpieczeństwa lub poleceń wydawanych przez instruktora i/lub opiekunów
14. Organizator, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, ma prawo dokonania koniecznych
zmian godziny rozpoczęcia/zakończenia i programu zajęć oraz jego odwołania w przypadku złych
warunków pogodowych (np. burza)
15. Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni na wypadek nieszczęśliwych wypadków
16. Podczas zajęć obowiązuje zakaz samowolnej i nie kontrolowanej kąpieli

