
 

 

 

Regulamin udziału w Programie Edukacji Morskiej w Gdańsku 
 

1. Uczestnicy biorą udział w praktycznych zajęciach wodnych będą cały czas pod opieką instruktora. Osoba prowadząca zajęcia posiada wszelkie 

uprawnienia potrzebne do realizacji zajęć oraz prowadzenia jednostek pływających. 

2. W trakcie realizacji zajęć innych jak wodne uczniowie są pod opieką nauczycieli ze szkoły. 

3. Uczestnicy stanowią załogę, która dzieli między siebie obowiązki  

4. Uczestnicy są zobowiązani wykonywać wszelkie polecenia wydane przez instruktora.  

5. Każdy uczestnik ma obowiązek podczas rejsu być  ubranym w kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.  

6. Zajęcia wodne prowadzone będą na jednostkach przystosowanych do pływania na danym akwenie (Optimist, L’Équipe, kajaki, łodzie wiosłowe, 

turystyczne jachty kabinowe, Oldtimery) 

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja oświadczeń i regulaminu udziału w Programie Edukacji Morskiej w Gdańsku. 

8. Opiekun Prawny uczestnika przyjmuje na siebie odpowiedzialność za umyślne szkody wyrządzone przez uczestnika podczas realizacji zajęć w 

ramach Programu. 

9. Uczestnicy Programu są ubezpieczeni od NNW przez organizatora. 

10. Podczas zajęć nie można spożywać ani przechowywać alkoholu, środków odurzających oraz być pod ich wpływem. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w danym miejscu np. regulaminu mariny, w miejscach 

realizacji zajęć. 

12. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych zajęcia Programu odbędą się zajęcia alternatywne. Decyzję o nieodpowiednich 

warunkach atmosferycznych podejmie sternik dowodzący uwzględniając warunki i prognozy pogodowe dla akwenu Zatoka Gdańska. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zgłoszeniu zastosowanie mają postanowienia odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

14. UCZESTNIK oświadcza, iż jest zdolny do udziału w rejsie i że brak jest u niego jakichkolwiek przeciwwskazań do jego odbycia. 

15. Od chwili zaokrętowania, rozpoczęcia zajęć do chwili wyokrętowania, zakończenia zajęć UCZESTNIK obowiązany jest stosować się do wszelkich 

wskazań ORGANIZATORA, w szczególności Instruktora/Kapitana, dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, zasad dobrej praktyki morskiej i 

przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w rejsie oraz uczestniczyć we wszystkich obowiązkach związanych z pobytem i żeglowaniem. 

 

 
 
                              ………………………………………………………………………                           …………………………………………………………  
                                 Data, czytelny podpis prawnego opiekuna            podpis ucznia 

 
 

ZGODY I OŚWIDCZENIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

 
 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………………….………………………………………….. w jednodniowych zajęciach 

organizowanych przez Fundację Gdańską na zlecenie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach Programu 
Edukacji Morskiej w Gdańsku oraz na jego udział w praktycznych zajęciach wodnych. 

 
 Wyrażam zgodę na spożycie posiłku wysokoenergetycznego (drożdżówka, woda) przez mojego syna/córkę podczas zajęć na wodzie. 

 
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem udziału w Programie Edukacji Morskiej w Gdańsku i akceptuję go.  

 
 Oświadczam, iż córka/syn nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Programu 

Edukacji Morskiej w Gdańsku. 

 
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, w którym będzie uczestniczyć moje dziecko. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych córki/syna przez administratora danych Fundację Gdańską z siedzibą w Gdańsku (80-

830) przy ulicy Nowy Targ 28/29 w celach związanych z realizacją Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. 

  
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone  czasowo utrwalenie wizerunku mojego syna/córki w formie fotografii analogowej i 

cyfrowej, oraz rozpowszechnianie wizerunku w  mediach, w szczególności elektronicznych, na stronach internetowych związanych z realizacją 
ww. Programu oraz do wykorzystania ich wizerunku w działaniach sponsorów Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………                         ……………………………………………………………………………………. 
 Miejscowość, data                      podpis prawnego opiekuna  

 



 

 

Klauzula informacyjna 
Informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Nowy Targ 28/29, tel.: 58 526 49 87, adres 

e-mail: info@fundacjagdanska.pl  
2. Celem zbierania danych jest realizacja Programu Edukacji Morskiej na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 

dnia 27 kwietnia 2016r.  
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich 

przetwarzaniu (firma informatyczna). 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia projektu lub wycofania zgody.  
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