
 

 

Zarządzenie  Nr 12/2021 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 12 maja 2021 roku 

 

 

w sprawie organizacji spływu kajakowego przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych,  

tj. z dnia 4 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), oraz § 10 aktu założycielskiego 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje 

Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku,  

przy ul. Rynek 21, zarządzam, co następuje: 

 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Serocku zorganizuje w dniu 6 czerwca 2021 roku imprezę sportowo-rekreacyjną pn. 

„Spływ Kajakowy”.  

2. Regulamin oraz program imprezy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 



 

Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 12/2021  

Prezesa  Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 12 maja 2021 roku 

 

 

Regulamin  

SPŁYWU KAJAKOWEGO  
 

 

1. CEL IMPREZY 

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych .  

- Możliwość zapoznania się z pięknem ziemi Ojczystej, a w szczególności z walorami 

faunistycznym rzek przez które odbywa się spływ.  

- Poznawanie historii. Zwiedzanie zabytków architektury i pomników przyrody.  

 

2. ORGANIZACJA I OBSŁUGA IMPREZY 

Organizatorem spływu są Serockie Inwestycje Samorządowe  Sp. z o.o. 

Tel. 22 782 73 50  

Koordynator spływu Radosław Sikorski 

 

3. TERMIN  

06 czerwca  2021r., godz. 08.00 parking przy boisku SIS Sp. z o.o.  (Kozłowski)  

Trasa: Czarnotrzew - Kruki 

odległość Serock – Czarnotrzew  ok 120 km. 

 

4. PROGRAM 

8:00 Zbiórka/wyjazd 

ok.9:30 Przyjazd do miejscowości Czarnotrzew wodowanie 

ok. 10:00 Start spływu 

w połowie trasy  poczęstunek (suchy prowiant) 

ok. 16:00 koniec  

 

5. ZGŁOSZENIA 

Zapisy przez adres e-mail a.sieminska@sis.serock.pl oraz dokonanie opłaty – 90 zł. 

W cenie: ubezpieczenie, suchy prowiant, transport na miejsce wodowania oraz po 

zakończeniu spływu, opieka koordynatora i ratowników wodnych, fotorelacja, dezynfekcja, 

instruktaż. 

Obowiązuje limit miejsc 40 osób- decyduje kolejność zgłoszeń 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe uczestników 

wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.  

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia 

udziału w wydarzeniu sportowym. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo 

sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, 

realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych.  

mailto:a.sieminska@sis.serock.pl


 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Adres: Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem 

ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@sis.serock.pl   

5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, 

przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami 

prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym 

dostępem. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do 

przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 

publiczne. 

6. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

7. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są 

dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 

rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub 

przekazywane mediom.  

8. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w 

zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, 

nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub 

przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. 

Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego 

regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu. 

2. Przejazd autokarem preferujemy z użyciem maseczek, przed wejściem do autokaru 

będziemy dokonywać pomiaru temp. oraz dezynfekować dłonie. 

3. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w 

spływie - bez względu na stopień umiejętności pływania. 

4. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie od lat 4, z zachowaniem pkt. 4 

niniejszego regulaminu. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za 

pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. 

6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, 

ochrony przyrody oraz karty turysty. 

7. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce. 

8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom 

spływu w miarę swoich możliwości. 

9. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu 

pływającego. 

10. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków 

odurzających. 



 

11. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz 

pozostawania za zamykającym spływ. 11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli. 

12. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego 

wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym 

czasie wyznaczonej trasy. 

13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem. 

14. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników. 

15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

spływu. 

16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu 

pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody. 

17. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują 

się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat. 

18. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, 

godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku 

wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych. 

19. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem 

spływu. 

20. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia 

rezygnacji ze spływu. 

21. Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i 

ratowników. 

22. Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za 

instruktorem zamykającym spływ. 

23. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować 

według poleceń kierownictwa spływu. 

24. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu. 

25. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na 

zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi. 

26. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń. 

27. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW. 

28. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być 

wykorzystywane do celów promocyjnych spływu. 
 

 

Szanowni Państwo, 

w związku ze stanem epidemii na terytorium całego kraju i z obowiązującymi z tego względu 

restrykcjami, a jednocześnie mając już możliwość rekreacji, w trosce o bezpieczeństwo 

zdrowotne nas wszystkich oraz chęć zapobiegania dalszemu rozwojowi epidemii, 

zobowiązani jesteśmy do wprowadzenia wielu dodatkowych procedur, zasad, regulaminów, 

łącznie z obowiązkiem mierzenia temperatury pracownikom i uczestnikom spływu. 

  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., jako administrator danych, przetwarza dane 

osobowe w ramach tych procedur dla celów niezbędnych do ochrony żywotnych interesów 

osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), oraz dla 

celów niezbędnych ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi, na podstawie ustawy o COVID-19 i w związku z wydanymi wytycznymi 



 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (art. 9 

ust. 2 lit. i RODO). 

 

Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. 

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania 

danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są mogą 

być przechowywane do czasu oficjalnego zniesienia stanu epidemii. Osobie której dane 

dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i poprawiania. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w 

Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 

 

 
 

 

 

 


