
 

 

REGULAMIN 

SPŁYWÓW KAJAKOWYCH I SPŁYWÓW PONTONOWYCH (RAFTING) 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUN&RACE. 

 

1. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w spływie kajakowym lub pontonowym (rafting) 

zwanych dalej „spływem”, organizowanych przez FUNANDRACE jest podpisanie w dniu 

realizacji oświadczenia przez każdego pełnoletniego Uczestnika. 

2.  Podpisując oświadczenie uczestnik spływu potwierdza akceptację niniejszego regulaminu oraz 

oświadcza, iż: 

a. iż stan jego zdrowia umożliwia mu rekreacyjne uprawianie sportu, 

b.  jest objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym, 

c. jest świadom jest ryzyka urazu i nieszczęśliwych wypadków jakie niesie ze są 

rekreacyjne uprawianie każdego sportu w tym spływów kajakowych i/lub 

pontonowych, 

d. on jak również znajdujący się pod jego opieką niepełnoletni uczestnicy biorą udział              

w spływie wyłącznie na własną odpowiedzialność, 

e. został pouczony o zasadach bezpieczeństwa, zapoznany z regulaminem Pienińskiego 

Parku Narodowego oraz regulaminem spływów kajakowych i spływów pontonowych 

FUN&RACE. Zobowiązuje się do ich przestrzegania, 

3. Kierownikiem spływu kajakowego i/lub spływu pontonowego jest wyznaczona przez 

FUNANDRACE osoba. 

4. Uczestnik spływu zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi a za 

takich uważa się Kierownika Spływu, Instruktorów – Sterników, 

5. Podczas spływu uczestnik ma obowiązek przebywania w prawidłowo zapiętej kamizelce 

asekuracyjnej, którą zapewnia FUNANDRACE. Obowiązuje całkowity zakaz zdejmowania 

wyposażenia.  

6. Przed i w trakcie spływu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Uczestnicy biorą 

udział w spływie w stanie trzeźwym. 

7. Uczestnik, co do którego kierownik imprezy będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące 

jego stanu trzeźwości nie będzie dopuszczony do udziału w imprezie a równowartość 

utraconych świadczeń nie będzie refundowana. 

8. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie 

całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody lub za pisemną 

zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. 

9. Firma FUNANDRACE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków 

uczestników spływu, utratę zdrowia lub śmierć, szkody rzeczowe lub majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu spływu. 

10. Uczestnik spływu ubezpiecza się od NNW na czas trwania spływu we własnym zakresie.  

11. Firma FUNANDRACE posiada ubezpieczenie OC 

12. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu. Zobowiązany jest 

zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia szkody bez 

względu na stopień jego zamortyzowania. Za zniszczenie sprzętu uczestnik będzie pociągnięty 

do odpowiedzialności finansowej, a w sytuacji gdy zniszczenie sprzętu narazi życie lub 

bezpieczeństwo uczestników pociągnięty będzie do odpowiedzialności karnej. 



 

 

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

zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem. Uczestnicy zabierają cenne przedmioty na 

czas realizacji imprezy wyłącznie na własną odpowiedzialność!. Wypożyczalnia nie ponosi 

odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. 

14. Uczestnicy spływu pontonowego są zobowiązani do przestrzegania przepisów Pienińskiego 

Parku Narodowego. 

15. Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego obowiązuje nakaz zachowanie ciszy, oraz zakaz 

niszczenia przyrody. Zabrania się śmiecenia, biwakowania na brzegu, wskakiwania do wody. 

16. Podczas trwania spływu pontonowego nie wolno palić papierosów, wyrzucać za burtę niczego 

co może zanieczyścić środowisko, opuszczać jednostki pływającej bez pozwolenia Instruktora 

- Sternika, wypychać, wyrzucać itp. innych uczestników, uderzać wiosłem (pagajem) innych 

uczestników ani pontonów, odpychać się pagajem od innych pontonów oraz od kamieni, 

brzegu i dna bez wyraźnego polecenia Instruktora – Sternika.  

17. W stosunku do uczestników innych imprez (tratwy flisackie, kajakarze, turyści, piesi, 

rowerzyści itd.) uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania. 

18. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką oraz 

regulaminem Pienińskiego Parku Narodowego. Zabrania się przybijania do brzegu w miejscach 

do tego nie przeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, uderzaniem 

kajak w kajak lub w inną, płynącą po rzece jednostkę (taranowanie), zaśmiecania akwenu 

wodnego i nabrzeży. 

19. Niestosowanie się do poleceń obsługi imprezy, zachowania destabilizujące program bądź 

zagrażające bezpieczeństwu osób biorących w nim udział, nietrzeźwość skutkuje 

wykluczeniem Uczestnika ze spływu. 

20. Uczestnik spływu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w 

Internecie w ramach relacji fotograficznej z przebiegu imprezy oraz materiałach reklamowych 

firmy FUNANDRACE. Niniejsza zgoda dotyczy publikacji wyłącznie w celach niekomercyjnych. 

21. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.                                       

W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 

Wypożyczalni.  

 

 

Regulamin obowiązuje od 21.04.2016 

 

 

 


