
REGULAMIN
wydarzeń organizowanych na Przystani Grupy Wodnej

1. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Grupę Wodną na Przystani przy ul. Wybrzeże
Gdańskie 12 w Elblągu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz
podporządkowania się decyzjom organizatora.
2. W wydarzeniach na wodzie uczestniczyć mogą osoby, których stan zdrowia na to
pozwala, bez względu na umiejętność pływania.
3. Uczestnicy powinni posiadać przy sobie dokumenty tożsamości.
4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniach wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej, która bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za
pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. Stosowne upoważnienia są dostępne na
Przystani oraz na www.gruapwodna.pl
5. Przystań Grupy Wodnej udostępnia do wypożyczenia sprzęt pływający, tj. kajaki,
motorówki, żaglówki, SUPy lub rowery wodne zgodnie z obowiązującym cennikiem lub
zgodnie z  cennikiem przygotowanym specjalnie pod dane wydarzenie.
6. Pierwszeństwo w wypożyczeniu sprzętu na Przystani Grupy Wodnej podczas wydarzeń
mają ich uczestnicy, którzy zarezerwowali wcześniej sprzęt.
7. Osoby nie biorące udziału w wydarzeniach płacą za wypożyczenie sprzętu zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
8. Uczestnicy wydarzeń na wodzie płyną zawsze w zapiętej na sobie kamizelce
asekuracyjnej.
9. Zabrania się:
a) płynięcia na wierzchu kajaka,
b) kąpieli w rzece Elbląg,
e) spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych przed oraz w trakcie wydarzeń
10. Uczestnicy wydarzeń:
a) są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz
karty turysty,
b) mają zakaz robienia fali oraz nakaz nie przekraczania prędkości 3 węzłów,
11. Obowiązkiem uczestników wydarzeń jest udzielenie pierwszej pomocy innym
uczestnikom w miarę swoich możliwości.
12. Uczestnicy wydarzeń biorą w nich udział na swój koszt i ryzyko.
13. Uczestnicy ponoszą pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego
oraz pokrywają wyrządzone przez siebie szkody osobom, jednostkom trzecim, jeśli te
szkody wynikły z winy uczestnika,
14. Osoba wypożyczająca sprzęt na Przystani Grupy Wodnej pokrywa koszty wypożyczenia
przed rozpoczęciem wydarzenia.
15. Grupa Wodna jako organizator:
a) nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wydarzenia, jeśli nie zostały
zgubione, zniszczone z ich winy
16. W sytuacji odwołania wydarzenia z winy organizatora, uczestnik otrzymuje zwrot
dokonanej wpłaty za wypożyczenie sprzętu na Przystani.



17. Organizator ma prawo wyłączyć z uczestnictwa osobę, która nie stosuje się do
regulaminu wydarzenia. W takiej sytuacji uczestnik nie otrzymuje zwrotu poniesionych opłat
za wypożyczenie sprzętu pływającego na Przystani.
18. Podczas wydarzeń prowadzona jest dokumentacja fotograficzna na potrzeby promocji
Grupy Wodnej.


