
AKADEMIA ZARUSKIEGO: 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NA JACHTACH MARINER 19 

§1 Definicje 

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 

1.1. Organizator: Gdański Ośrodek Sportu, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska z 

siedzibą przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk; 

1.2. Zajęcia: wszelkie aktywności na jachtach Mariner 19 organizowane przez Gdański Ośrodek 

Sportu; 

1.3. Jachty: jachty typu Mariner 19 pod nazwami: Kropiatka, Zielonka, Podróżniczek, 

Ostrygojad, Wąsatka; 

1.4. Uczestnik: osoba fizyczna, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji oraz złożyła 

podpisane oświadczenie stanowiące deklarację udziału w Zajęciach. 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Zajęciach prowadzonych na jachtach typu 

Mariner 19 będących w administracji Gdańskiego Ośrodka Sportu. 

2. Jachty przeznaczone są do szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży. 

3. Celem udostępniania jachtów jest zapewnienie Uczestnikom Zajęć praktycznego 

przygotowania z zakresu umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia 

niewielkich jachtów żaglowych. 

4. Zajęcia rozpoczynają się i kończą w przystani Nadwiślańska, ul. Nadwiślańska 39 w Gdańsku-

Sobieszewie. 

§3 Warunki udziału w zajęciach 

1. Warunkiem udziału w Zajęciach jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz wypełnienie stosownego oświadczenia (odpowiednio załącznik 1 lub 2) oraz 

podpisanie klauzuli RODO (załącznik 3). 

2. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania poleceniom Organizatora 

bądź jego przedstawicieli lub instruktorów. 

3. Za szkody powstałe w wyniku celowego działania, w tym w wyniku nieprzestrzegania  

niniejszego Regulaminu, bądź nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora, 

jego przedstawicieli lub instruktorów, Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność 

finansową. 

4. Wielokrotne, uporczywe bądź złośliwe naruszanie zasad, regulaminów i poleceń może 

skutkować wykluczeniem Uczestnika z Zajęć oraz obowiązkiem pokrycia przez Uczestnika 

kosztów uczestnictwa w Zajęciach w kwocie 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych, 00/100). 

5. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie oraz przetworzenie danych osobowych przez 

Organizatora wyłącznie dla potrzeb zajęć. 

6. Podpisując oświadczenie stanowiące odpowiednio załączniki 1 i 2, pełnoletni Uczestnik bądź 

opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika wyraża tym samym zgodę na 



wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem 

uczestnika, wykonanych podczas zajęć, do własnych działań marketingowych 

i promocyjnych i nie będzie z tego tytułu zgłaszać żadnych roszczeń. 

7. Podczas każdych zajęć, Organizator  dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

Imprezy lub imprez w przyszłych latach, może utrwalać przebieg zajęć za pomocą zdjęć 

lub filmu. Wizerunek osób biorących udział w Zajęciach może zostać utrwalony, 

a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych. Zdjęcia lub filmy będą rozpowszechniane 

za pośrednictwem profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook 

oraz strony internetowej. Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdują się w Załączniku 

nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

§4 Zasady rekrutacji 

1. Kryteria rekrutacji na Zajęcia prowadzonych na jachtach wyszczególnione są każdorazowo na 

stronie internetowej Organizatora. 

§5 Bezpieczeństwo i przepisy porządkowe 

1. Uczestnik Zajęć ma obowiązek przekazania numeru telefonu do osoby kontaktowej, którą 

należy poinformować w nagłych przypadkach oraz każdorazowej informacji w przypadku 

zmiany tego numeru. 

2. Kadra i pracownicy Organizatora nie podają Uczestnikom żadnych leków, także nie stosują 

wobec  

nich żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie oraz  

wynikającymi z konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zgodnie z  

procedurą udzielania pierwszej pomocy.  

3. Uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun prawny mają obowiązek poinformowania Organizatora 

o specjalnych, szczególnych potrzebach dotyczących ratowania zdrowia i życia Uczestnika  

Zajęć (w tym uczulenie na leki i choroby przewlekłe). Uczestnicy,  którzy  w  trakcie  zajęć  źle  

się  poczują,  zobowiązani  są natychmiast powiadomić o tym instruktora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Decyzję o formie odrobienia 

zajęć podejmuje Organizator. 

5. W czasie trwania Zajęć zabronione są: 

5.1. zażywanie środków odurzających, spożywanie alkoholu lub palenie tytoniu; 

5.2. wyrzucanie za burtę wszelkich odpadów; 

5.3. skakania do wody, pływania, nurkowania; 

5.4. wszelkich innych czynności zabronionych przez Organizatora bądź jego przedstawicieli. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości 

lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne 

postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 



2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sportgdansk.pl oraz w 

siedzibie Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

 


