
 

 
Zarządzenie  Nr 22/2022 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 10 czerwca 2022 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, 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), zarządzam, co następuje 
 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Serocku zorganizuje w dniu 26. czerwca 2022 r. imprezę  rekreacyjno–sportową  

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.  
 
 
 

Prezes Zarządu 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

Załącznik nr 1 do 

Zarządzenie  Nr 22/2022 

Prezesa Zarządu spółki 
 

 

Regulamin 

SPŁYWU KAJAKOWEGO  
 

 

1. ORGANIZATOR:  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z.o.o. (SIS Sp. z o.o.) 

Ul. Rynek 21, 05-140 Serock, NIP: 536 194 42 22, 

tel.: 22 782 73 50, biuro@sis.serock.pl. 

 

2. CEL IMPREZY: 

 

• Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

• Zapoznanie się z walorami faunistycznymi rzek przez które odbywa się spływ. 

 

3. TERMIN I TRASA: 

• 26 czerwca  2022r.,  

Start godz. 09.00 (parking przy Stadionie Miejskim w Serocku)  

• Rzeka Narew na odcinku Gnojno – Pułtusk (ok. 14 km) 

 

4. PROGRAM: 

8.45-9:00  Zbiórka / wyjazd 

9:00-9.45  Transport do miejscowości Gnojno / wodowanie kajaków 

9:45-10.00  Start spływu 

Ok. 12.00 Przystanek na poczęstunek (kawa, herbata, napoje, domowe ciasto) 

13:30-14.00 Koniec spływu (Pułtusk) 

14.00-15.00 Transport do Serocka (parking przy Stadionie Miejskim w Serocku) 

 

5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY: 

• Zgłoszeń należy dokonywać przez adres e-mail: a.sieminska@sis.serock.pl 

• Minimalna grupa, przy której spływ będzie realizowany to 24 osoby. 

• Obowiązuje limit miejsc do 46 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 
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• Wpisowe (od uczestnika) - 140,00 zł (po zwrotnej informacji o zebraniu się min. grupy) 

Płatne przelewem na konto: 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., 05-140 Serock, ul. Rynek 21 

Rachunek: Bank Spółdzielczy w Legionowie: 08 8013 0006 2001 0020 1335 0001 

Z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz Spływ Kajakowy 

• W cenie spływu: miejsce w kajaku 2-osobowym, wyposażenie ratunkowe, ubezpieczenie 

NNW, transport na miejsce wodowania oraz po zakończeniu spływu, opieka ratowników 

WOPR, przewodnik, instruktaż, fotorelacja, słodki poczęstunek w trakcie spływu (kawa, 

herbata, napoje, domowe ciasto) 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom przewodnika spływu oraz 

ratownikom WOPR. 

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

spływie - bez względu na stopień umiejętności pływania. 

3. Osoby niepełnoletnie (od lat 10) mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką 

osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo 

oraz za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. 

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

ochrony przyrody oraz karty turysty. 

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

ratunkowej. 

6. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom 

spływu w miarę swoich możliwości. 

7. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu 

pływającego. 

8. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu, używania środków odurzających 

oraz palenia tytoniu. 

9. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania przewodnika spływu oraz 

pozostawania za zamykającym spływ ratownikiem WOPR.  

10. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli. 

11. 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. 

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

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem. 

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

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

spływu. 



 

14. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu 

pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody. 

15. Przewodnik spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie 

podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat. 

16. 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. 

17. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem 

spływu. 

18. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia 

rezygnacji ze spływu lub spóźnienia się na wyznaczoną godzinę wyjazdu. 

19. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować 

według poleceń przewodnika spływu lub ratowników WOPR. 

20. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu. 

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

wykorzystywane do celów promocyjnych spływu przez Organizatora. 

 

7. 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.  

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. 
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