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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 
O UDZIALE DZIECKA W REJSIE WĘDROWNYM  

PO WIELKICH JEZIORACH MAZURSKICH

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopicznego: 

..................................................................................................................................................................................................................................

w Rejsie wędrownym organizowanym przez GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk w okresie:
08-13.05.2022 r. 

   Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję regulaminy, który stanowią integralną część formu-
larza-umowy zgłoszenia dziecka.

   Oświadczam, iż po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do uczestni-
ctwa zgłoszonego dziecka w rejsie wędrownym.

Oświadczam, że:
   dopilnuję, aby moje dziecko w dniu wyjazdu nie miało infekcji oraz objawów chorobowych su-
gerujących chorobę zakaźną;

   dopilnuję, aby moje dziecko nie zamieszkiwało z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie w okre-
sie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku;

   dopilnuję, aby moje dziecko było przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów 
uczestnictwa oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny;

   Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z  wypoczynku w  przypadku 
wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów choroby.

   Oświadczam, iż wyrażam zgodę na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć wykonanych pod-
czas zajęć z wizerunkiem mojego dziecka, jednak tylko i wyłącznie na własny użytek GRUPA Woda 
Tadeusz Gospodarczyk, bądź też na potrzeby promocji lub reklamy firmy GRUPA Woda Tadeusz 
Gospodarczyk.

   Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę GRUPA Woda Ta-
deusz Gospodarczyk (art. 6 ust. 1 RODO w zw. z art. 23 ust. 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych 
osób) w celach: związanych z działalnością firmy oraz promocji działalności prowadzonej przez fir-
mę, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Grupa Woda Tade-
usz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg. Grupa Woda informuje, że zgodnie z art. 6 
ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej „RODO podanie 
danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawienia.
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   Oświadczam, że wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją 
i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez opie-
kunów w czasie trwania wypoczynku. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma(y) ryzyka 
i zagrożeń wynikających z udziału mojego dziecka w zajęciach prowadzonych na rejsie wędrownym 
po szlaku WJM przez kadrę Grupy Woda Tadeusz Gospodarczyk.

 ................................................................................................. ................................................................................................. 
 miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna
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REGULAMIN REJSU WĘDROWNEGO  
PO SZLAKU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w rejsie rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami 
uczestnictwa – „Regulaminem” oraz ogólnymi warunkami uczestnictwa (OWU) w imprezach orga-
nizowanych przez GRUPĘ Woda.

2. Rejs organizowany jest przez GRUPĘ Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tar-
nobrzeg, NIP 8671872317, zwaną dalej „Organizatorem” we współpracy z 5 Szczepem Harcer-
skim „BRZASK” Zaklików, zwanym dalej „Współorganizatorem”.

3. Organizator i jego kadra są odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami w trakcie zajęć na jachtach, 
na wodzie oraz w trakcie podróży do/z miejsca zaokrętowania. Opiekę nad Uczestnikami podczas 
zajęć na lądzie przejmuje Współorganizator i jego kadra.

4. Formularz zgłoszeniowy (KARTA ZGŁOSZENIA) wysłany przez rodzica lub opiekuna ze strony https://
grupawoda.pl/dokumenty-rejs-wedrowny-mazury/ jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz 
Gospodarczyk a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika wypoczynku.

5. Koszt rejsu wynosi 1200 zł od Uczestnika. Uczestnik pokrywa kwotę 750 zł.  Pozostałą kwotę pokry-
wa Współorganizator ze środków pochodzących z innych źródeł.

6. Uczestnik zostaje umieszczony na liście uczestników rejsu po wpłacie I raty w  kwocie 250  zł, 
oraz przesłaniu „Karty zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty (500 zł/os.) powinien wpłacić do 14 
dni przed rozpoczęciem rejsu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze 
skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.

7. Przy rezygnacji z rejsu potrącana jest kwota 200 zł. Rezygnacja z udziału w rejsie musi nastąpić 
w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w wypo-
czynku uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.

8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania OŚWIADCZENIA RODZICA/
OPIEKUNA O UDZIALE DZIECKA W REJSIE WĘDROWNYM PO WIELKICH JEZIORACH MAZUR-
SKICH na maila (biuro@grupawoda.pl) oraz dostarczenie go w oryginale najpóźniej w dniu wyjazdu.

9. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na rejs powinien poinformować organizatora o tzw. wyma-
ganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłosze-
nia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie 
opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

10. Uczestnik rejsu lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec orga-
nizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usu-
nięcia.
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11. Uczestnik rejsu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotogra-
ficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
zaginione.

12. Uczestnik zobowiązany jest w czynny sposób uczestniczyć we wszelkich obowiązkach związanych 
z pobytem i żeglowaniem na jachcie (pełnieniu wacht, udziału w manewrach i prowadzeniu jachtu, 
przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku na jachcie w trakcie i po rejsie, udziału w bie-
żących pracach związanych z utrzymaniem i konserwacją jachtu itp.) w zakresie ustalonym przez 
instruktora/wychowawcę.

13. Podczas trwania rejsu uczestnikom zabrania się:
• posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektro-

nicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
• korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, tablety, konsole i inne 

gry elektroniczne,
• filmowania i  fotografowania pozostałych Uczestników i  Kadry bez ich zgody w  trakcie trwania 

rejsu,
• stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
• opuszczania jachtu bez wiedzy i zgody instruktora/wychowawcy,
• posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem 

i czasem oraz korzystania ze sprzętu bez wiedzy instruktora.
14. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie moż-

liwość dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika rejsu, bez zwrotu kosztów, a rodzice/opiekunowie 
niepełnoletniego Uczestnika mają obowiązek odebrania go w możliwie najkrótszym czasie.

15. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w obozie 
o przestrzeganiu wytycznych instruktora/wychowawcy, a także o zakazie samowolnego oddalania 
się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/wychowawcy.

16. Dla bezpieczeństwa Uczestników rejsu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu 
zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, silny wiatr, bardzo 
zła widoczność, itp.)

17. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik wypoczynku.

Ramowy program rejsu

 08.05.2022 r.  wyjazd z Zaklikowa o godz. 7.30
 09-12.05.2022 r.  żeglowanie po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
 13.05.2022 r. wyjazd w drogę powrotną o godz. 10.00


