
Regulamin Szkolenia z Pływania Lodowego w rzece Elbląg

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem szkolenia jest Akademia Sportów Wodnych GRUPA Marcin

Trudnowski, ul. 12 Lutego 8a, 82-300 Elbląg, tel. 55/64 333 44,
www.grupawodna.pl

2. Szkolenie ma na celu popularyzację lodowego pływania, propagowanie
bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na lodzie.

3. Limit miejsc na szkoleniu wynosi 10 osób.
4. Szkolenie adresowane jest do osób, które już morsowały, znają swój

organizm, wiedzą, jak reaguje w kontakcie z zimną wodą i biorą udział
w szkoleniu na własną odpowiedzialność.

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązują się podporządkować
poleceniom i decyzjom osoby prowadzącej.

6. Do udziału w szkoleniu nie zostaną dopuszczone osoby będące pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.
Organizator lub inna osoba przez niego upoważniona może nie dopuścić do
szkolenia osobę, wobec której podejrzewa, że jest pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych lub stanowi zagrożenie
dla siebie, innych uczestników, Organizatora czy widzów.

7. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

a tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz
zobowiązanie się do ich przestrzegania

b) świadomość udziału w szkoleniu na własną odpowiedzialność z pełną
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru
tego wydarzenia

c) posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych
do uczestnictwa w szkoleniu pływackim w zimnej wodzie

d) ukończenie 18 roku życia najpóźniej w przeddzień odbywania się
szkolenia, lub pisemna zgoda opiekuna prawnego złożona w dniu
organizacji szkolenia

e) złożenie na piśmie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego Covid19
f) podpisanie zgód RODO oraz zgody na wykorzystanie wizerunku

7.  Zgłoszenie udziału w szkoleniu traktowane jest jako:
a) przyjęcie warunków regulaminu szkolenia
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

przeprowadzenia szkolenia
c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz

wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych
i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów szkolenia

http://www.grupawodna.pl


II. Termin i miejsce szkolenia
1. Szkolenie odbędzie się 19 marca 2022 roku.
2. Początek szkolenia - godz. 11.00.
3. Miejsce szkolenia: Houseboat na Przystani Grupy Wodnej, ul. Wybrzeże

Gdańskie 12, 82-300 Elbląg.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia ze

względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

III. Opłaty i zgłoszenia
1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu przyjmowane jest drogą elektroniczną

poprzez stronę organizatora: www.grupawodna.pl
2. Nieprzekraczalny termin zakończenia rejestracji to 18 marca 2022 roku.
3. Opłata za udział w szkoleniu to 100 zł płatna przez system rezerwacji lub na

konto Grupy Wodnej, ING 14105019401000002268451552.

http://www.grupawodna.pl

