
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO STAND UP PADDLE W TRAKCIE 

TRWANIA PIKNIKU NA PRZYSTANI KAJAKOWEJ MŁYNÓWKA 

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:  

1.1. Wydarzenie: oznacza wydarzenie pod nazwą „Piknik na Przystani Kajakowej 

Młynówka”, gdzie szczegółowe zasady korzystania ze sprzętu wodnego, 

wykonywania aktywności oraz ogólne warunki określone zostały w niniejszym 

Regulaminie; 

1.2. GOS: Gdański Ośrodek Sportu, będący partnerem wydarzenia; 

1.3. Uczestnik: każda osoba fizyczna biorąca udział w akcji; 

1.4. Regulamin: należy rozumieć niniejszy regulamin; 

1.5. SUP: sprzęt wodny Stand Up Paddle; 

1.6. Wypożyczalnia: wypożyczalnia sprzętu wodnego na Przystani Kajakowej Młynówka; 

1.7. Czas trwania wydarzenia: godzinach 10:00 – 15:00 w dniu 05.09.2021 roku. 

2. Uczestnik uczestniczy w wydarzeniu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi 

związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział                         

w zajęciach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko                         

i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych                       

(w  tym  śmierci).  Podpisując formularz zgłoszeniowy Uczestnik zaakceptował oraz  

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 

wydarzeniu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, uczestnicząc w wydarzeniu 

wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązującego rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

4. GOS  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  doznane  szkody,  a  także utratę życia bądź 

zdrowia Uczestników wydarzenia wynikające ze zmiennych, gwałtownych niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, zaistniałych kataklizmów takich jak: powodzie, pożary, 

trzęsienia ziemi, wichury i tornada, gwałtowne ulewy itp. 

5. GOS zastrzega sobie prawo zmian w szczególności miejsca, godziny i terminu lub 

odwołania aktywności w całości bądź w części. 

6. GOS nie ubezpiecza Uczestników od NNW i kosztów leczenia podczas realizacji 

wydarzenia. 

7. GOS zapewnia uczestnikom kamizelki ratunkowe i zabezpieczenie ratownicze.  

8. Miejscem wydarzenia jest Przystań Kajakowa Młynówka w Sobieszewie. 

9. GOS ogranicza liczbę Uczestników aktywności do 10 osób jednocześnie. 

10. Aktywność odbywa się na  sprzęcie wodnym Stand Up Paddle - SUP. 

11. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie 

niniejszego Regulamin, złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego, a w 

przypadku uczestnictwa małoletniego – zgody na udziału dziecka w wydarzeniu  

12. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.09.2021 roku. 


