Regulamin wypożyczalni kajaków
w Oświęcimiu przy ul. Bulwary nad rzeką Sołą
I. postanowienia ogólne
1.Organizatorem wypożyczalni kajaków jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Legionów 15 (tel. 033 843 43 39; e-mail:
biuro@mosir.oswiecim.pl), zwany w dalszej części MOSiR, który jest również administratorem
danych osobowych niezbędnych do organizacji wypożyczalni.
2.MOSiR przy organizacji wypożyczalni współpracuje z TKKF „MOTOR” Andrychów oraz
Miejskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Oświęcimiu (WOPR)
odpowiedzialnymi za zapewnienie niezbędnego sprzętu oraz bezpieczeństwa użytkowników/
uczestników.
3.Z wypożyczalni kajaków mogą korzystać wszystkie osoby pragnąc spędzić aktywnie czas wolny,
których stan zdrowia pozwala na pływanie kajakiem bez względu na umiejętność pływania.
Wypożyczyć kajak może wyłącznie osoba dorosła.
4.Wypożyczonym kajakiem można płynąć wyłącznie po wyznaczonym odcinku rzeki Soły tj. od
tzw. plaży znajdującej się przy ul. Bulwary w Oświęcimiu do progu wodnego Kruki, gdzie należy
bezwzględnie opuścić kajak i oddać go pracownikom TKKF lub WOPR
5.Wypożyczalnia otwarta jest w godzinach od 12.00 do 17.00 w wyznaczonych terminach
maj – wrzesień.

okres:

6.Z uwagi na ograniczoną ilość kajaków jak i godziny otwarcia o możliwości skorzystania
z wypożyczalni decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia chęci skorzystania z wypożyczalni
przyjmowane są w danym dniu, w godzinach funkcjonowania wypożyczalni.
7.Przed wypożyczeniem sprzętu, każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się
z niniejszym Regulaminem.
8.W celu skorzystania z wypożyczalni niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię,
nazwisko, data urodzenia; imię, nazwisko, data urodzenia dziecka lub imię, nazwisko, seria
i numer dowodu tożsamości opiekuna zgodnie z oświadczeniem rodzica w celu identyfikacji. Dane
osobowe przetwarzane będą przez administratora danych wyłącznie na potrzeby organizacji
wypożyczalni. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny. Odmowa podania danych
osobowych wiąże się z brakiem możliwości skorzystania ze sprzętu Użytkownikom/uczestnikom
przysługuje
prawo
dostępu
do
treści
swoich
danych
i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane
przetwarzane będą przez okres, którego kryterium są przepisy prawa dotyczące jednostek
budżetowych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, dane mogą być powierzane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych
w MOSiR jest możliwy na adres e-mail: biuro@mosir.oswiecim.pl. Użytkownik/uczestnik ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna że
przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9.Warunkiem uczestnictwa w wypożyczalni kajaków jest wykupienie biletu za miejsce w kajaku
oraz złożenie stosownych oświadczeń, w tym m.in. zobowiązania się do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczeń stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu
10.Kajak przeznaczony jest dla dwóch osób. Z jednego kajaka może skorzystać wyłącznie 1 osoba.
Wyjątek stanowi rodzina lub osoby wspólnie zamieszkujące. Cena za miejsce w kajaku określona
została w Uchwale Rady Miasta nr XVI/284/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
11.Przy zgłoszeniu - dokonywaniu zakupu miejsca w kajaku użytkownicy zobowiązani są do
posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. W celu skorzystania z przysługującej ulgi także
dokumentu uprawniającego do zniżki.
12.Sprzedaż miejsc w kajakach uzależniona jest od ilości chętnych oraz sprzętu pozostającego do
dyspozycji użytkowników w danym momencie.
13.Czas jednorazowego wypożyczenia sprzętu wynosi – maksymalnie do 1 godziny. Użytkownik
zobowiązany jest do oddania kajaka pracownikom znajdującym się na mecie (progu Kruki)
najpóźniej do 1 godziny od momentu wypożyczenia. W przypadku wydłużenia czasu użytkownik
po powrocie na start zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej za wypożyczenie po raz
drugi.
14.Użytkownicy wypożyczalni korzystają z kajaków wyłącznie na własną odpowiedzialność,
szczególnie mając na uwadze możliwości własnego organizmu. Korzystanie ze sprzętu dozwolone
jest wyłącznie na wyznaczonym odcinku rzeki – trasie określonej w pkt. 4
15.Osoby małoletnie mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów
prawnych biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Rodzice lub
opiekunowie prawni mogą wyrazić zgodę na korzystanie osoby małoletniej z wypożyczonego
sprzętu pod opieką innej osoby dorosłej poprzez pisemne upoważnienie tej osoby do sprawowania
opieki nad małoletnim podczas spływu. Oświadczenie należy dostarczyć przed zakupem biletu.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
16.Niedozwolone jest korzystanie z kajaków dzieci poniżej 5 roku życia.
II. Obowiązki użytkowników
Obowiązkiem każdego użytkownika jest:
1.Zachowanie bezpiecznej odległości (2m) od innych uczestników.
2.Dezynfekcja rąk przed i po dokonaniu zapisu oraz przed wejściem do kajaka.
3.Zakrywanie nosa i ust przy kichaniu.
4.Bezwarunkowe płynięcie podczas całej trasy, o której mowa w pkt. 4 w zapiętej kamizelce
ratunkowej wyłącznie wzdłuż rzeki Soły.
5.Przestrzeganie przepisów prawa wodnego oraz ochrony przyrody.
6.Udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
7.Właściwe przygotowanie się, szczególnie jeśli chodzi o ubiór i kondycje fizyczną
8.Posiadanie przy sobie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej w przypadku osób
niepełnoletnich.
9.W przypadku osób korzystających z biletów ulgowych - posiadanie przy sobie legitymacji
szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.

10.Zabezpieczenie posiadanych przy sobie dokumentów czy przedmiotów (aparaty fotograficzne,
telefony, dokumenty osobiste itp.) przed ewentualnym zamoczeniem lub utonięciem.
11.Stosowanie się do poleceń i uwag pracowników obsługi, w szczególności WOPR i TKKF.
12.Bezwzględnego przestrzegania poniższych zakazów:
palenia, picia alkoholu lub używania środków odurzających,
płynięcia na wierzchu kajaka oraz skakania do wody lub wysiadania z kajaka w miejscu innym niż
meta,
zdejmowania lub rozpinania kamizelki,
zanieczyszczania rzeki,
wnoszenia na kajak opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów,
całkowity zakaz wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,
zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających.
1.Uczestnik odpowiada za wypożyczony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową.
W razie uszkodzenia pokrywa pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz
pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

III.Postanowienia końcowe
1.Korzystanie z wypożyczonych kajaków jest dobrowolne i każdy użytkownik/uczestnik płynie
wyznaczoną trasą wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W żadnym wypadku nie jest to
zorganizowany spływ. W celu udogodnienia użytkownikom powrotu na ul. Bulwary istnieje
możliwość skorzystania z transportu w ramach zakupionego biletu.
2.Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
pokonywanej trasy.
3.Organizator wypożyczalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w trakcie
korzystania z wypożyczonego sprzętu, jak i nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe
4.Za
szkody
wyrządzone
przez
użytkowników/uczestników
użytkowników/uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

wobec

innych

5.Organizator wypożyczalni nie ponosi odpowiedzialności za nie zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa sprawowanie opieki nad dziećmi przez ich
rodziców/opiekunów.
6.W przypadku utraty lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu użytkownik zobowiązany jest do
pokrycia strat i wyrządzonych przez siebie szkód.
7.Osoby, które nie podporządkują się postanowieniom regulaminowym lub poleceniom
pracowników obsługi mogą zostać pozbawione możliwości dalszego korzystania z wypożyczonego
sprzętu bez prawa zwrotu opłat oraz bez prawa zapewnienia transportu.
8.Działalność wypożyczalni uzależniona jest od stanu wody rzeki Soły w terminach, o których
mowa w pkt. 5 lub od warunków atmosferycznych.

9.Zapisy i opłaty wnoszone są bezpośrednio przed wypożyczeniem sprzętu. Nie ma możliwości
rezerwacji kajaków.
10.Użytkownik korzystający z wypożyczalni poprzez zakup biletu i podpisanie stosownych
oświadczeń potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
11.Wszyscy użytkownicy korzystający z kajaków wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

