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REGULAMIN 

SEA-DOO ADVENTURE 

 

W rejsie skuterami wodnymi, organizowanymi przez EXTREME-CLUB CENTRUM TURYSTYKI AKTYWNEJ 

we współpracy z polskim dystrybutorem BRP – firmą TAURUS SEA POWER SP. Z O.O., mogą brać udział 

wszystkie osoby pragnące spędzić aktywnie czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania 

regulaminu rejsu skuterami wodnymi, potwierdzonego własnoręcznym podpisem. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w rejsie skuterami wodnymi jest zapoznanie się z regulaminem rejsu oraz 

podporządkowanie się decyzjom osób prowadzących rejs. 

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

3. Uczestnicy rejsu zobowiązani są do posiadania / przy zgłoszeniu / dokumentu tożsamości, ważnego 

patentu oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego. 

4. Wpisowe wynosi: 

a. 600 zł/brutto – 1 osoba 

b. 990 zł/brutto – 2 osoby na jednym skuterze 

5. Wpisowe należy wpłacać na konto: 

Taurus Sea Power Sp. z o.o. 

Dziewięć Włók 33A 

83-021 Pruszcz Gdański 

NIP: 583-000-50-41 

Nr konta: PL 61 1600 1303 0004 1001 7442 0001 

Tytuł przelewu: „(Imię i Nazwisko Uczestnika), Sea-Doo Adventure 2017” 

6. Organizator zapewnia częściowo w ramach wpisowego, a częściowo w ramach promocji aktywnego 

wypoczynku: 

a. Postój w marinach 

b. Wyżywienie (obiadokolacje, ognisko, grill) 

c. Transport powrotny z Krynicy Morskiej/Gdańska do Ostródy 

d. Opłaty w śluzach i pochylniach 
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7. Organizator nie pokrywa m.in. następujących kosztów, które Uczestnik musi opłacić we własnym 

zakresie: 

a. Noclegów 

b. Napojów alkoholowych 

8. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w rejsie pod opieką osoby dorosłej, 

biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej lub za 

pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

9. Uczestnicy rejsu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody 

oraz wszelkich praw obowiązujących na terenie Polski. 

10. Wszyscy uczestnicy rejsu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce 

ratunkowej / asekuracyjnej. 

11. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie w razie potrzeby pierwszej pomocy innym uczestnikom 

rejsu w miarę swoich możliwości . 

12. W trakcie trwania rejsu zabrania się picia alkoholu lub używania środków odurzających. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wezwania policji w celu przeprowadzenia kontroli alkomatem. W 

przypadku odmówienia takiej kontroli Organizator ma prawo do wyłączenia Uczestnika z rejsu bez 

prawa zwrotu wniesionych opłat.  

13. Zabrania się wyprzedzania osoby prowadzącej rejs oraz pozostawania za zamykającym spływ. 

14. Na rejsie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych. 

15. Każdy uczestnik rejsu powinien posiadać: 

 okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew,  

 ubranie dostosowane do aury,  

 wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży,  

 buty, w których można wejść do wody,  

 napoje chłodzące,  

 wysokokaloryczną żywność 

 kanister 20l i pas do jego przymocowania do skutera wodnego 

 dwie cumy długości 5m. 

16. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem. 

17. Uczestnictwo w rejsie odbywa się na ryzyko uczestników. 

18. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe rzeczowe i 
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majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub  po zakończeniu spływu. 

19. Uczestnik rejsu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa 

wyrządzone przez siebie szkody. 

20. Komandor/ osoba prowadząca rejs ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie 

podporządkują się regulaminowi spływu bez prawa zwrotu wniesionych opłat. 

21. Organizator rejsu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy i programu spływu oraz 

odwołania rejsu w przypadku bardzo niskiego  stanu  wody lub złych warunków pogodowych itp. 

22. Na niektórych trasach rejsu występują przeszkody wodne, na które uczestnicy muszą zwrócić 

szczególną uwagę. 

23. Koszty wpisowego w rejsie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu do dnia 9 

czerwca 2017 r.  

24. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat na siedem dni przed dniem rozpoczęcia 

rejsu, w przypadku spóźnienia się na zbiórkę , skrócenie pobytu  na imprezie itp. 

25. O uczestnictwie w rejsie decyduje kolejność zgłoszeń. 

26. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW. 

 

 

 

 …………………………………………… 

 Podpis uczestnika 

 

 


