REGULAMIN KURSU KAJAKARSTWA NIZINNEGO I GÓRSKIEGO 2021
Warszawski Akademicki Klub Kajakowy „Habazie”

1.

Organizatorem Kursu Kajakarstwa Górskiego i Nizinnego, zwanego dalej

Kursem, jest Warszawski Akademicki Klub Kajakowy „Habazie”, zwany dalej
Klubem.
2.

Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy o udział w Kursie, która

jest zawierana pomiędzy Klubem i Uczestnikiem.
3.

Zawarcie umowy polega na wypełnieniu online przez Uczestnika formularza

„Kursu Kajakarstwa górskiego i nizinnego. Deklaracji Uczestnika”, zwanej dalej
Deklaracją oraz wpłaceniu zadatku do 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia
uczestnictwa.
4.

Uczestnik oświadcza, iż dane zawarte w Deklaracji są prawdziwe, a także

zobowiązuje się powiadomić Klub o ewentualnych ich zmianach.
5.

Kurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.

6.

Koszt udziału uczestnika w Kursie to 1850 PLN. Studentom przysługuje

zniżka w wysokości 500 PLN. Dokumentem uprawniającym do zniżki jest ważna
legitymacja studencka. Zniżka studencka przysługuje do 26 roku życia.
7.

Płatności za kurs należy dokonać przelewem na konto klubu WAKK Habazie:

Nr konta: 61 1140 2004 0000 3702 7476 8882
Tytuł przelewu: Imię Nazwisko kurs 2021
z dopiskiem zadatek/pierwsza rata/druga rata etc.
8.

Liczba miejsc na Kursie jest ograniczona, Klub zastrzega sobie prawo do

odmowy uczestnictwa w Kursie po otrzymaniu Deklaracji, jeżeli przekroczona
zostanie liczba dostępnych miejsc. W takiej sytuacji o uczestnictwie w kursie
decyduje kolejność wypełnienia Deklaracji.
9.

Płatności za Kurs należy uregulować w ratach
● 600 PLN – bezzwrotny zadatek, który jest warunkiem wpisania na listę
uczestników, płatny do 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia
uczestnictwa
● 650 PLN (400 PLN dla osób którym przysługuje zniżka studencka) – I rata,
płatna do 15.03.2021

● 600 PLN (350 PLN dla osób którym przysługuje zniżka studencka) – II rata,
płatna do 10.05.2021
10.

Nie wpłacenie zadatku lub raty w terminie jest podstawą do usunięcia z listy

Uczestników Kursu.
11.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie wpłacone pieniądze nie są

zwracane.
12.

Cena Kursu obejmuje:
● Uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe
● 3 godziny zajęć na basenie
● Jednodniowe zajęcia szkoleniowe na wodzie stojącej
● Uczestnictwo w 3 wyjazdach szkoleniowych poza Warszawą
● Sprzęt i kadrę na wyjazdach szkoleniowych
● Ubezpieczenie NNW na czas trwania zajęć praktycznych

13.

Kurs składa się z następujących zajęć:

a) Część teoretyczna
● 15.02 Spotkanie organizacyjne, wprowadzenie do kajakarstwa
● 22.02 Sprzęt (kajaki, kanadyjki, wiosła), wyposażenie kajaka
● 01.03 Pokaz multimedialny (przygotowanie do szkoleń basenowych)
● 08.03 Locja nizinna
● 15.03 Locja górska (techniki pływania po górach)
● 22.03 Metodyka bezpieczeństwa
● 29.03 Techniki asekuracyjne i ratunkowe
● 12.04 Pierwsza pomoc
● 19.04 Pierwsza pomoc w praktyce
● 26.04 Ratownictwo, asekuracja, transport sprzętu – ćwiczenia
● 10.05 Przygotowanie do szkolenia na bystrzu
● 17.05 Kajakarstwo morskie
● 24.05 Freestyle kajakowy
● 07.06 Wykład zamknięcia – co po kursie?

b) Część praktyczna
● 06.03 Basen I

● 20.03 Basen II
● 10.04 Zajęcia na wodzie stojącej
● 17-18.04 lub 24-25.04 Dwudniowy spływ szkoleniowy rzeką nizinną
● 15-16.05 Szkolenie z technik górskich na bystrzu oraz technik
zwałkowych
● 22-23.05 lub 29-30.05 Dwudniowy wyjazd szkoleniowy na tor kajakowy
ze spływem szkoleniowym rzeką o charakterze górskim
14.

Uczestnictwo w zajęciach praktycznych i teoretycznych jest obowiązkowe.

15.

Uczestnictwo w zajęciach praktycznych i teoretycznych jest obowiązkowe.

16.

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wykładów.

17.

Klub zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykładów lub wyjazdów z

przyczyn od siebie niezależnych.
18.

Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w dalszej części

szkolenia (w szczególności szkolenia górskiego) bez zwrotu kosztów, jeśli uzna to za
zagrażające bezpieczeństwu uczestnika lub innych osób biorących udział w
szkoleniu.
19.

Klub ma prawo odwołania całości lub części Kursu z przyczyn od siebie

niezależnych: siła wyższa (klęski żywiołowe, powodzie itd.), decyzje władz
państwowych itd.
20.

Do udziału w zajęciach sportowych nie zostaną dopuszczone osoby w stanie

nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innych środków czy innych substancji
odurzających.
21.

Przebywanie na wodzie w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub

innych środków czy substancji odurzających jest podstawą do odmowy uczestnikowi
udziału w dalszej części szkolenia bez zwrotu kosztów.
22.

Uczestnik Kursu ma możliwość korzystania ze sprzętu Klubowego po

uzgodnieniu z Członkiem Zarządu Klubu do spraw Sprzętu. Korzystanie ze sprzętu
poza zajęciami Kursowymi odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie
Klubu.
23.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom przez

osoby trzecie, ani osobom trzecim przez Uczestników.

24.

Uczestnik bierze udział w Kursie na własną odpowiedzialność, mając

świadomość, że kajakarstwo, jako sport wodny, może prowadzić do utraty zdrowia, a
nawet życia.
25.

Uczestnik po założeniu konta w systemie rezerwacji sprzętu otrzyma 30

godzinek (ekwiwalent pozwalający na wypożyczenie z Klubu kompletu sprzętu do
pływania na około 10 dni) do wykorzystania w trakcie trwania kursu, a także po nim,
jeśli dołączy do grona członków kandydatów, zgodnie ze Statutem i Regulaminem
Klubu.
26.

W razie nieumyślnego uszkodzenia/zgubienia sprzętu podczas kursu przez

kursanta straty pokrywa klub. W razie uszkodzenia/zgubienia sprzętu poza zajęciami
w ramach Kursu kursant odpowiada tak jak klubowicz, zgodnie z Regulaminem
Klubu.
27.

Uczestnik kursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Klubu i jego

przestrzegania.
28.

Akceptując niniejszy regulamin kursant wyraża zgodę na wykorzystanie jego

wizerunku w klubowych kanałach social media i na stronie internetowej. Wycofanie
takiej zgody jest możliwe poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia
Organizatorowi Kursu.
29.

W sprawach spornych oraz nieuregulowanych Regulaminem Kursu obowiązują

postanowienia Organizatora Kursu.

Załączniki:
1) Regulamin Zasady Klubowe Warszawskiego Akademickiego Klubu
Kajakowego „Habazie”
2) Statut WAKK Warszawskiego Akademickiego Klubu Kajakowego „Habazie”

