
REGULAMIN AKCJI „ekoKajak” 

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

1.1. Akcja: oznacza akcję pod nazwą „ekoKajak”, której zasady oraz ogólne warunki 

określone zostały w niniejszym Regulaminie; 

1.2. GOS: Gdański Ośrodek Sportu, będący organizatorem akcji; 

1.3. Uczestnik: każda osoba fizyczna zgłoszona do udziału w akcji za pomocą 

formularza zgłoszeniowego. 

1.4. Regulamin: należy rozumieć niniejszy regulamin; 

1.5. Wypożyczalnia: wypożyczalnia sprzętu wodnego przystani Żabi Kruk; 

1.6. Przystań: Przystań Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15a, 80-822 Gdańsk; 

1.7. Czas trwania Akcji: codziennie od 01.05.2021 do 31.05.2021 roku w godzinach 

wypożyczania sprzętu ujętych w Regulaminie Wypożyczalni Sprzętu Wodnego 

Przystani „Żabi Kruk”. 

2. Akcja polega na udostępnieniu sprzętu wodnego dla osób, które zobowiążą się do 

pozbierania śmieci z wody na trasie spływu, minimum trzydzieści litrów śmieci na 

kajak/rower wodny/łódkę. 

3. W przypadku niezebrania śmieci o objętości 30 litrów, Uczestnik zostanie obciążony 

opłatą z tytułu wypożyczenia sprzętu. 

4. Udostępnienie sprzętu odbywa się po zgłoszeniu chęci udziału poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego, przesłanie go na adres ekokajak@sportgdansk.pl 

najpóźniej dzień przed deklarowaną datą spływu oraz po otrzymaniu potwierdzenia 

przyjęcia ww. zgłoszenia. Zgłoszenie uważa się za poprawnie i skutecznie wypełnione, 

jeśli uzupełnione są wszystkie wymagane dane. Wzór formularza zgłoszeniowego 

określony jest w załączniku do niniejszego Regulaminu.  

5. Bezpośrednio przed udostępnieniem sprzętu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia według wzoru określonego niniejszym Regulaminem oraz zapoznania 

się z klauzulą informacyjną RODO. 

6. Liczba jednostek jednocześnie biorących udział w akcji jest ograniczona. 

Jednocześnie udostępnionych może być 5 kajaków, 2 rowerki wodne i jedna łódź 

wiosłowa. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia kaucji za sprzęt wodny, kamizelki 

asekuracyjne oraz chwytaki w wysokości 50 zł. Kaucja podlega zwrotowi po oddaniu 

sprzętu w stanie niepogorszonym. 

8. W ramach akcji uczestnikom przysługują dwie godziny użytkowania sprzętu 

wodnego. Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna jest zgodnie z aktualnym 

cennikiem regulowanym obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. 

9. Gdański Ośrodek Sportu zaopatrzy Uczestników w worki na śmieci oraz chwytaki. 

Uczestnicy zobowiązani są przywieźć zebrane śmieci do przystani i wrzucić do 

odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. 

10. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie 

niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Wodnego Przystani 

„Żabi Kruk”. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  


