W związku z panującą obecnie sytuacją, która powoduje okoliczności wymagające wprowadzenia
szczególnych środków i rozwiązań, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany poszczególnych
zapisów niniejszego Regulaminu, w zależnośc od aktualnie obowiązujących przepisów wskazanych na
stronach www.gov.pl lub innych. O ewentualnych zminach Organizatorzy poinformują na stronie
internetowej www.centrumsportu-zbaszyn.pl
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
17. SPŁYWU KAJAKOWEGO RZEKĄ OBRĄ SZLAKIEM KAROLA WOJTYŁY
Cel:
- propagowanie aktywnych form turystyki,
- uczczenie pamięci Karola Wojtyły,
- integracja rodzin i środowiska,
- promocja walorów krajoznawczych – doliny Obry i Gminy Zbąszyń.
Organizatorzy:
- Burmistrz Zbąszynia,
- Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Partnerzy:
- Stowarzyszenie WOPR Zbąszyń,
- OSP z Gminy Zbąszyń,
- TG Sokół Zbąszyń,
- Parafia pod wezwaniem NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu.
Termin:
11.06.2022r. – 12.06.2022 r. (sobota- niedziela).
Trasa i program:
- pierwszy dzień: Kopanica – Zbąszyń,
- godzina 7.30 - 8.30 obowiązkowa weryfikacja „Camping przy Baszcie”- Zbąszyń ul. Garczyńskich
- godzina
9.00 otwarcie spływu,
- ok. godziny 9.30 wyjazd autokarów do Kopanicy,
- ok. godziny 10.00 wodowanie kajaków, start spływu,
- ok. godziny 13.00 przerwa w Grójcu ok. 30 minut,
- ok. godziny 14.30 przerwa w Nowej Wsi ok. 30 minut,
- ok. godziny 17.00 spodziewane przybycie uczestników na miejsce biwakowania „Camping przy Baszcie”
w Zbąszyniu,
- ok. godziny 19.00 wspólna kolacja przy ognisku,
- drugi dzień: Zbąszyń – Trzciel,
- śniadanie we własnym zakresie,
- godzina 9.00 polowa Msza Św. na terenie „Campoing przy Baszcie”,
- start spływu godzina 10.15,
- ok. godziny 12.00 przerwa ok. 15 minut przy pomniku Papieża Jana Pawła II w Zbąszyniu (dla chętnych wspólna
modlitwa Anioł Pański),
-ok. godziny 13.30 przerwa ok. 30 minut - Strzyżewo (możliwość zakupu posiłku),
- ok. godziny 17.30 spodziewane przybycie uczestników spływu do Trzciela.,
- ok. godziny 18.00 droga powrotna autokarami do Zbąszynia.
Uczestnictwo:
Uczestnikiem spływu może być osoba pełnoletnia, która:
- dokona zgłoszenia (wyłącznie internetowego) poprzez formularz umieszczony na www.centrumsportu-zbaszyn.pl,
zapisy uruchomione zostaną 20.04.2022 r. (środa) o godzinie 10,00,
- dokona wpłaty do dnia 29.04.2022 r. w godzinach 10.00-18.00 w siedzibie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji ul. Mostowa 10 a, 64-360 Zbąszyń wraz z podpisaniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem
porządkowym i organizacyjnym spływu, zasadami bezpieczeństwa i odpowiedzialnością,
- obowiązuje limit ilościowy uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń), po osiągnięciu limitu kolejne zgłoszenia będą
umieszczane na liście rezerwowej.

Uwaga!
- Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie jedynie pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).
- Grupy młodzieżowe dopuszczone będą do udziału w spływie po przedstawieniu przez opiekuna grupy imiennej listy
podpisanej przez osobę uprawnioną jednostki delegującej (np. szkoła, klub sportowy).

Odpłatność:

110,00 zł /osoba.
Cena zawiera: wypożyczenie kajaków, transport osób, kajaków i bagażu,
częściowe wyżywienie, ubezpieczenie uczestników, opiekę ratowników WOPR.

Uwaga! W przypadku korzystania z noclegu w domkach campingowych, prosimy o wcześniejsze rezerwacje pod numerem
telefonu 785 617 176.
Sprawy różne:
- Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko z tym związane, przyjmując
do wiadomości, że udział w spływie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charkterze
majątkowym. Oznacza to, że uczestnik spływu nie może mieć przeciwwskazań medycznych do udziału w spływie.
Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do spływu dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji
lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej.
- Organizator imprezy, ze względów bezpieczeństwa uczestników, ma prawo odwołać spływ,
bądź skrócić ze względu na warunki pogodowe lub inne zdarzenia mające charakter siły wyższej bez rekompensaty dla
uczestników.
- Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze
wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań
przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do
pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo
intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich
jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne,
stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz
administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani uczestnicy nie
odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu i osobach trzecich.
- Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa
bez prawa zwrotu zapłaty.
- RODO na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie przezZCSTiR niżej wymienionych danych osobowych:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu,
w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez ZCSTiR, a także w celach promocyjnych i
informacyjnych o organizowanych wydarzeniach.
Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych
z wizerunkiem i ich zamieszczaniem:
a) na stronach internetowych i profilach społecznościowych
b) publikacji prasowej wizerunku w gazetach
c) przekazach telewizyjnych
Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych
Osobowych informuje Panią / Pana, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ZCSTiR, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni Maciej Ziegler, kontakt telefoniczny: 68 3866 009, mail:
m.ziegler@zbaszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji
imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan uczestniczył
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia
celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia imprezy w której Pani/Pan uczestniczył

5.
6.
7.
8.

9.

Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane – na profilach społ oraz w przekazach telewizyjnych,
internetowych oraz
w prasie
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w
której będzie Pani/Pan uczestniczył.
Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do
sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia
przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g)
prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu
Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania

- Ostateczna interpretacja komunikatu organizacyjnego i regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
- Należy zabrać:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

żywność na drogę,
odzież na drogę (strój kąpielowy, nakrycie głowy, odzież przeciwdeszczową, okulary
przeciwsłoneczne, obuwie umożliwiające wejście do wody),
krem z filtrem,
odzież i obuwie na przebranie po kajakach,
ciepłą bluzę/kurtkę,
duże, mocne, worki foliowe,
gąbkę,
wiele sił, uśmiechu na twarzy i dobrego humoru.

