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 Regulamin instruktora turystyki  

kwalifikowanej, specjalność turystyka kajakowa –kajakos.pl 
 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług instruktora 

turystki kajakowej.  

2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej 

„www.kajakos.pl” w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego 

pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.  

 

II. Definicje: 

 

a) Instruktor turystyki kwalifikowanej, specjalność kajakarstwo – osoba 

która uzyskała kwalifikacje do prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej 

zgodnie z wymogami Rozporządzenia MENiS z dnia 08.11.2011 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki krajoznawstwa i turystyki (DZ.U Z 2001 r., nr 135, poz. 1516). 

b) Regulamin wypożyczania kajaków – regulamin opisujący zasady i warunki 

wypożyczania kajaków dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych 

oraz zasady odpowiedzialności osób korzystających z możliwości 

wypożyczania kajaków. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie 

wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek 

zezwolenia na wypożyczenie kajaków.   

c) Umowa – umowa zawarta między instruktorem turystyki kajakowej a 

zleceniodawcą, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w 

mniejszym Regulaminie. Uznaje się, że umowa o treści obejmującej 

postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta z chwilą 

podpisania umowy.  

d) Wypożyczalnia – firma „kajakos.pl” odpłatnie udostępniająca rzeczy w 

postaci kajaków wraz z osprzętem oraz akcesoriami. 

e) Wypożyczający– osoba fizyczna, wnioskująca o wypożyczenie kajaków na 

warunkach określonych w Regulaminie. 

f) Organizator – osoba organizująca jakieś przedsięwzięcie, w odniesieniu do 

postanowień tegoż Regulaminu - spływ kajakowy.  

g) Wypożyczenie kajaka – odbiór kajaku wraz z wyposażeniem dodatkowym, po 

uprzednio dokonanej rezerwacji. Tryb wypożyczenia określa niniejszy 

Regulamin.   

h) Spływ kajakowy - forma rekreacji, polegająca na płynięciu kajakiem lub 

kajakami po rzece, jeziorze. 

i) Kajak – niewielka łódź turystyczna lub sportowa, napędzana wiosłem o dwóch 

piórach, nieopartym o żadne urządzenia przymocowane do pokładu. 
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III. Zasady ogólne korzystania z usług instruktora turystyki kwalifikowanej, 

specjalność kajakarstwo: 

1. Świadczenie usługi instruktora turystyki kajakowej odbywa się na zasadach 

odpłatności zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik do regulaminu lub według 

indywidualnych uzgodnień. 

2. Instruktor turystyki kajakowej nie jest organizatorem spływu kajakowego. 

3. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba wypożyczająca kajaki. 

4. W celu skorzystania z usługi instruktora turystyki kajakowej należy zgłosić się do 

wypożyczalni oraz okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, 

paszport, prawo jazdy).  

5. Usługa instruktora turystyki kajakowej następuje po podpisaniu umowy przez 

Zleceniodawcę oraz Zleceniobiorcę i uiszczeniu uzgodnionej opłaty z 

uwzględnieniem wpłaconej zaliczki. 

6. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W 

przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

Wypożyczalni. 

 

IV. Zasady bezpieczeństwa: 

1. Wszyscy uczestnicy spływu kajakowego zobowiązani są do wykonywania poleceń 

instruktora turystyki kajakowej. 

2. W razie wypadku uczestnicy spływu zobowiązani są do natychmiastowego 

alarmowaniu o zdarzeniu służb ratunkowych oraz udzieleniu niezbędnej pomocy. 

3. Niedopuszczalne jest używanie kajaków podczas niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, tj. silnych wiatrów, burzy, deszczu, śnieżycy, ujemnych temperatur. 

4. Nie spływamy progów wodnych, jazów ani innych spiętrzeń wodnych. 

5. Bezwzględnie uczestnicy płyną w prawidłowo założonych kamizelkach kajakowych. 

6. Kajaki, wiosła, kamizelki użytkujemy zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

V. Obowiązki uczestnika spływu kajakowego: 

1. Każdy uczestnik powinien umieć pływać oraz w trakcie spływu mieć prawidłowo 

założoną kamizelkę kajakową. 

2. Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie wyposażenia turystycznego 

odpowiedniego do turystyki kajakowej, tj. odpowiedniego obuwia, okrycia 

wierzchniego, okrycia przeciwdeszczowego. 

3. Uczestnik spływu ma obowiązek powiadomienia instruktora oraz kierownika 

wycieczki o schorzeniach mogących wpłynąć na zdrowie i życie uczestnika jak i 

innych uczestników oraz o zaleconych przeciwdziałaniach tym schorzeniom. 

4. Posiadania przy sobie stosownych leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi. 

5. W spływie kajakowym nie mogą brać udziału osoby zwolnione z zajęć wychowania 

fizycznego i innych imprez sportowo - turystycznych; 

6.  W spływie kajakowym nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia bądź 

zdiagnozowana choroba stwarzają możliwość wystąpienia zagrożenia  życia / zdrowia 
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uczestnika a udzielenie pierwszej pomocy wykracza poza możliwości opiekuna 

sprawującego opiekę w trakcie wyjazdu; 

7. W przypadku uczniów przewlekle chorych do zgody ustawowych opiekunów na 

wyjazd ucznia należy dołączyć opinię lekarza; 

8. Uczestnik spływu ma obowiązek powiadomienia kierownika wycieczki oraz 

instruktora turystyki kajakowej o zagrożeniach dla życia lub zdrowia swojego lub 

innych uczestników imprezy. 

9. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania, w szczególności: 

a. zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu i jakichkolwiek 

innych środków odurzających; 

b. utrzymywania czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania; 

c. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny; 

d. dbałość o utrzymywanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a 

także troska o środowisko; 

e. przestrzeganie zasad współpracy w zespole i pomocy koleżeńskiej; 

f. zakaz samowolnego oddalania się od grupy, opuszczania miejsca 

zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna; 

10. Przestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego oraz Prawa o Ruchu Wodnym. 

11. Przestrzegania regulaminów parków narodowych, rezerwatów przyrody i przepisów o 

ochronie przyrody.  

12. W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną 

gatunkową zakazuje się: umyślnego niszczenia, umyślnego zrywania lub uszkadzania, 

niszczenia ich siedlisk lub ostoi. 

13. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową 

zakazuje się: 

a. umyślnego zabijania, 

b. umyślnego okaleczania i chwytania, 

c. zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania 

okazów gatunków;  

d. niszczenia siedlisk i ostoi; 

e. niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, 

tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień  

f. umyślnego płoszenia i niepokojenia 

g. umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu  

h. fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować ich płoszenie 

lub niepokojenie 

14. Zakazuje się wstępu do lasów stanowiących: 

a. uprawy leśne do 4 m wysokości; 

b. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; 

c. ostoje zwierząt; 

d. źródliska rzek i potoków; 

e. obszary zagrożone erozją 
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15. W lasach zabrania się: 

a. zanieczyszczania gleby i wód; 

b. zaśmiecania; 

c. rozkopywania gruntu; 

d. niszczenia grzybów oraz grzybni; 

e. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; 

f. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych; 

g. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub 

nadleśniczego; 

h. puszczania psów luzem; 

16. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy 

lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w 

szczególności: 

a. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 

właściciela lasu lub nadleśniczego; 

b. korzystania z otwartego płomienia; 

17. Przestrzegania przepisów wypoczynku nad akwenami, a w szczególności: 

stosowania się do znaków, tablic, informacji i ostrzeżeń na „kąpieliskach”: 

a. nigdy nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i/ lub substancji 

psychoaktywnych, w okresach złego samopoczucia, skakać nagle do wody po 

rozgrzaniu ciała na słońcu lub po wysiłku fizycznym, a także bezpośrednio po 

posiłku, 

b. nie wolno kąpać się po zachodzie słońca, 

c. nie wolno skakać do nieznanej wody, 

d. nie wolno wszczynać fałszywych alarmów, 

e. nigdy nie wolno pływać w miejscach zakazanych o czym informują 

odpowiednie tablice, a także na odcinkach szlaków żeglugowych w pobliżu 

urządzeń i budowli wodnych. 

18. Zakazuje się kąpieli poza wyznaczonymi kąpieliskami, bez nadzoru ratownika 

wodnego. 

19. W przypadku zwiedzania obiektów zabytkowych uczestnik na obowiązek zapoznać 

się z regulaminem zwiedzania obiektu i bezwzględnie przestrzegać tego regulaminu. 

20. Zabrania się uczestnikowi, zabierania na spływ kajakowy, posiadania i używania 

przedmiotów niebezpiecznych, m.in.: pałek, noży, zapalniczek, zapałek, broni palnej, 

broni gazowej, broni pneumatycznej, żrących środków chemicznych, materiałów 

pirotechnicznych. 

21. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami i stosownymi 

przepisami przed rozpoczęciem spływu kajakowego, w szczególności: 

a. Regulaminem wypożyczalni kajaków „kajakos.pl” 

b. Regulaminem „instruktora turystyki kwalifikowanej, specjalność turystyka 

kajakowa – kajakos.pl” 

22. Pełnoletni uczestnik imprezy potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem 

własnoręcznym podpisem. 
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23. Niepełnoletni uczestnik imprezy jest zobowiązany do dostarczenia potwierdzenia 

znajomości regulaminu od swojego prawnego opiekuna, oraz potwierdzić 

własnoręcznym podpisem znajomość regulaminu na stosownym dokumencie. 

 

C. Zasady dla organizatorów spływu: 

1. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt. 

2. Organizator spływu zobowiązany jest do informowania o wszystkich zmianach 

instruktora turystyki kajakowej. 

3. Organizator zobowiązany jest do posiadania aktualnej listy uczestników oraz kontroli 

liczebności uczestników trakcie spływu, przerw, postojów oraz po zakończeniu. 

4. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych 

organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody na uczestnictwo 

osoby nieletniej od prawnego opiekuna. 

5. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich 

warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących 

bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku wodnym oraz przestrzegania wszelkich 

przepisów i zobowiązań prawnych. 

6. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uczestnicy posiadają 

umiejętność pływania oraz czy ich stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w 

imprezie, tym samym ponosi za wszystkich uczestników pełną odpowiedzialność. 

7. Organizator spływu ponosi odpowiedzialność za zachowanie się uczestników na 

spływie w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób 

lub firm. 

8. Organizator spływu kajakowego powinien objąć grupę ubezpieczeniem NNW. Koszt 

ubezpieczenia NNW obciąża dodatkowo organizatora. 

 

D. Postanowienia końcowe: 

1. Instruktor turystyki kajakowej  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się 

uczestników na spływie, w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na 

rzecz innych osób lub firm. 

2. Instruktor turystyki kajakowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 

nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów. 

3. Instruktor turystyki kajakowej nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, 

uszkodzenia, dewastacje, jak również szkody wyrządzone siłami natury. 

4. Trasa, termin oraz miejsce startu i zakończenia spływu kajakowego muszą być 

zaakceptowane przez instruktora turystyki kajakowej i mogą być zrealizowane 

wyłącznie na warunkach określonych przez instruktora turystyki kajakowej. 

5. Instruktor turystyki kajakowej  zastrzega sobie prawo zakończenia spływu 

kajakowego w przypadku stwierdzenia upojenia alkoholowego i/lub działania 

substancji psychoaktywnych uczestników w trakcie spływu. Uczestnik będący pod 

wpływem alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych kończy spływ w miejscu, w 

którym to nastąpiło. Uczestnik będący pod wpływem alkoholu i/lub substancji 

psychoaktywnych ponosi również koszty związane z transportem do bazy. 
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6. Instruktor turystyki kajakowej zastrzega sobie prawo zakończenia spływu kajakowego 

w przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych oraz sytuacji zagrażających 

uczestnikom. 

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU ZWALNIA WYPOŻYCZALNIĘ 

KAJAKOS.PL ORAZ INSTRUKTORA TURYSTYKI KAJAKOWEJ Z OBOWIĄZKU 

WYKONANIA USŁUGI! 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z „regulaminem instruktora turystyki kwalifikowanej, 

specjalność turystyka kajakowa – kajakos.pl” i akceptuję jego warunki.  

 

 

 ..................................... , dn.  .............................  
 

 

Nr Imię i nazwisko Pesel / data urodzenia Czytelny podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     
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NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU ZWALNIA WYPOZYCZALNIĘ 

KAJAKOS.PL ORAZ INSTRUKTORA TURYSTYKI KAJAKOWEJ Z OBOWIĄZKU 

WYKONANIA USŁUGI! 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z „regulaminem instruktora turystyki kwalifikowanej, 

specjalność turystyka kajakowa – kajakos.pl”  i akceptuję jego warunki.  

 

 

 ..................................... , dn.  .............................  
 

Nr Imię i nazwisko Pesel / data urodzenia Czytelny podpis 

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

 


