
 

Regulamin 

Uczestnictwa w spływie „Kajakowy Szlak Dajny 2012” 

 

I Informacje ogólne 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do:  

1.1. Przestrzegania Regulaminu  

1.2. Przestrzegania zaleceń i komunikatów organizatorów w czasie imprezy.  

1.3. Podpisania listy uczestnictwa  

2. Organizatorzy:  

2.1. Centrum Kultury i Turystyki oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 

Mrągowska”, 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26, tel./fax 89 741 80 39, 

info@it.mragowo.pl.  

  

II Warunki uczestnictwa w imprezie 

  

1. Impreza ma charakter otwarty.  

1.1 prawo do udziału w spływie kajakowym mają osoby:  

- które ukończyły 18 lat,  

- do 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich stałą 

obecnością podczas imprezy.  

2. Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).  

3. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z uczestnictwa w imprezie za:  

3.1. nieprzestrzeganie regulaminu. 

3.2. picie alkoholu, zażywanie innych substancji psychoaktywnych, niestosowne 

zachowanie lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

4. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, nie mogą zanieczyszczać terenu i 

pozostawiać śmieci na trasie imprezy.  

III Postanowienia końcowe 

 



1. Organizatorzy imprezy w uzasadnionych sytuacjach (niebezpieczne warunki 

atmosferyczne, zdarzenia losowe itp.) mają prawo odwołać imprezę. 

2. Uczestnicy we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec 

innych uczestników imprezy i/lub osób trzecich.  

3. W imprezie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby nieletnie pod opieką 

uprawnionego opiekuna  

4. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla uczestników. Warunkiem ubezpieczenia 

jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym uczestnik zobowiązuje się podać 

prawdziwe i poprawne dane osobowe.  

5. Organizatorzy zapewniają transport powrotny uczestników ze Świętej Lipki do Mrągowa. 

Transport uczestników wraz z bagażem odbywa się w ramach wpisu uczestnika. 

6. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, włącznie z podaniem nazwisk 

uczestników mogą być wykorzystane za zgodą Organizatorów przez środki masowego 

przekazu.  

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, 

poz. 883).  

8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków 

uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z 

warunkami regulaminu.  

9. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.  

10. Informacje o imprezie są dostępne:  

10.1. na stronie Urzędu Miasta www.mragowo.pl, Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Ziemia Mrągowska” www.it.mragowo.pl 

10.2. w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej, ul. Warszawska 26, tel. 

89 741 80 39  

Centrum Kultury i Turystyki oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 

Mrągowska”, 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26, tel./fax 89 741 80 39, 

info@it.mragowo.pl.  

http://www.mragowo.pl/

