REGULAMIN SPACERÓW PODWODNYCH
1. Opis imprezy
 Spacery Podwodne mają charakter imprezy rekreacyjno-sportowej.
 Spacery podwodne przeprowadzane są w ramach OLSZTYN AKTYWNIE!
 Spacery Podwodne polegają na krótkim wprowadzaniu teoretycznym do nurkowania oraz
ćwiczeniach w wodzie w pełnym sprzęcie nurkowym.
 Nurkowanie odbywa się na niewielkiej głębokości
 Nurkowanie prowadzone jest wyłącznie przez certyfikowanego instruktora nurkowania
2. Cel
 propagowanie aktywnego trybu życia
3. Organizator
Organizatorem jest Akademicki klub Płetwonurków "Skorpena" z siedzibą przy ul. Kanafojskiego 3
(Dom Studenta nr 1), 10-957 Olsztyn. AKP "Skorpena" jest klubem akademickim działającym przy
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
4. Miejsce i czas trwania
Spacery Podwodne odbywają się:
- w Pływalni Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Tuwima 9, 10747 Olsztyn;
- nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie
w dniu i godzinie wskazanej przez Organizatora.
5. Uczestnictwo
 Każdy uczestnik Spacerów Podwodnych ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem
Spacerów Podwodnych i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 Warunkiem dopuszczenia osoby do Spacerów Podwodnych jest własnoręczne podpisanie
Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego
uczestnictwa w spacerach podwodnych oraz informacje o stanie zdrowia.
 W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest
posiadanie pozwolenia na udział w Spacerach Podwodnych podpisanego przez rodziców lub
prawnych opiekunów.
 Każdy uczestnik przypisany jest do konkretnego instruktora. Spis uczestników i instruktorów
ich szkolących znajduje się na karcie nurkowań
 Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu uczestników
40 osób.
 Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków
nie będą dopuszczone do uczestnictwa w Spacerach Podwodnych.
 Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty wejścia na basen.
6. Bezpieczeństwo i sprzęt
 Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
 Osobą sprawującą nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprezy pod względem
bezpieczeństwa jest Szef Szkolenia AKP Skorpena, bądź instruktor przez niego wyznaczony.
 Sprzęt nurkowy zapewnia AKP Skorpena.



Sprzęt wykorzystywany do nurkowania jest systematycznie serwisowany i spełnia normy
bezpieczeństwa.

7. Materiały prasowe, dokumentacja spływu
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, ze wstęp na teren imprezy jest jednoznaczny z udzieleniem ich
zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju
zapisu ich wizerunku lub głosu w związku ze spływem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub
pokazywanie tego wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym
spływ. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
8. Postanowienia końcowe
 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury
osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji Spacerów Podwodnych.
 W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi.

