
 

 

 

 

 

 

    

 

 

Regulamin udziału w Programie Edukacji Morskiej w Gdańsku 
 

1. Zajęcia w programie organizowane są na zlecenie Gminy Miasta Gdańska.  

2. Organizatorem zajęć edukacyjnych i praktycznych zajęć wodnych jest Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Gdańsk. 

3. Uczestnicy biorący 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. 

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

5. Uczestnicy stanowią załogę, która dzieli między siebie obowiązki. 

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

7. Zajęcia wodne prowadzone będą na jednostkach przystosowanych do pływania na danym akwenie (Optimist, kajaki, łodzie wiosłowe, turystyczne 

jachty kabinowe, Oldtimery). 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przekazanie przez ucznia nauczycielowi podpisanych dokumentów uczestnika: Zgody rodziców 

i Regulaminu udziału w Programie Edukacji Morskiej w Gdańsku. 

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

w ramach Programu. 

10. Uczestnicy Programu są ubezpieczeni od NNW przez Organizatora. 

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

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w danym miejscu realizacji zajęć np. regulaminu mariny, 

regulamin przystani. 

13. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych odbędą się zajęcia alternatywne. Stan warunków atmosferycznych określi sternik 

dowodzący, uwzględniając warunki i prognozy pogodowe dla akwenu Zatoka Gdańska. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

15. Uczestnik oświadcza, iż jest zdolny do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. 

16. Od chwili zaokrętowania/rozpoczęcia zajęć do chwili wyokrętowania/zakończenia zajęć Uczestnik obowiązany jest stosować się do wszelkich 

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

i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz uczestniczyć we wszystkich obowiązkach związanych z pobytem i żeglowaniem. 

 

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

 
 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)  

 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………………….…………………………………………………………………………………  
w jednodniowych zajęciach organizowanych przez UKS Szóstka na zlecenie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w 
ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku oraz na jego/jej udział w praktycznych zajęciach wodnych. 
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. 
 

Zapoznałam/em się z opisem Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, w którym będzie uczestniczyć moja/mój córka/syn i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją wymienionego Programu.  
 
 

 

              ................................                                                                                                                                      ……………………………………………………………..….. 
                        data                                                                                                                                                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne 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. 
 

 

 
             ................................                                                                                                                                     …………………………………………………………………..  
                        data                                                                                                                                                   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 


