
Spływ pontonowy
1. Organizatorem spływu jest firma ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik z siedzibą w Zagórzu przy ulicy 

Kruczej 79, 38-540 Zagórz, NIP 687-183-61-47. 
2. Kierownikiem spływu jest wyznaczony przez firmę ZielonyPonton.pl ratownik/instruktor, 

przedstawiony uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć.
3. ZielonyPonton.pl zapewnia wszystkim uczestnikom miejsce w jednostkach pływających, sprzęt 

niezbędny do kierowania nimi, wymagany sprzęt asekuracyjny. 
4. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku 

związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
5. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń instruktora szkolącego, 

niezbędnych do przeprowadzenia spływu.
6. Wyznaczony przez firmę ZielonyPonton.pl instruktor/ratownik, zapewnia bezpieczeństwo grupy, 

za dyscyplinę i zachowanie grupy podczas spływu odpowiada wyznaczony kierownik grupy oraz 
opiekunowie (w przypadku grup szkolnych). 

7. Przy obsłudze grup osób niepełnoletnich organizator wymaga ze strony Zamawiającego minimum 
jednego opiekuna na 10 uczestników niepełnoletnich. Organizator zapewnia miejsca bezpłatne 
dla 1 opiekuna na 10 uczestników.  

8. W przypadku osób/grup wymagających szczególnej opieki  (niepełnosprawności itp. ) zamawiający 
jest zobowiązany poinformować o tym organizatora na minimum 5 dni przed planowanym spływem.  

9. O doborze załóg pontonów decydują instruktorzy Zielonego Pontonu. 
10.  Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za instruktorem 

zamykającym spływ.
11.  Na uczestnictwo osób nieletnich Zamawiający spływ powinien uzyskać pisemną zgodę ich opiekunów 

prawnych i dostarczyć ww. zgody Organizatorowi przed rozpoczęciem spływu. 
12.  Udział w spływie mogą brać tylko osoby w stanie trzeźwym.
13.  Uczestnik, co do którego kierownik spływu lub instruktor z ramienia firmy ZielonyPonton.pl będzie 

miał uzasadnione wątpliwości dotyczące jego stanu trzeźwości nie będzie dopuszczony do udziału 
w spływie.

14.  Przed i w trakcie spływu obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu lub środków 
odurzających.

15.  Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
16.  Podczas trwania spływu nie wolno:
- palić papierosów,
- wyrzucać za burtę niczego co może zanieczyścić środowisko,
- opuszczać jednostki bez uzasadnienia,
- wypychać, wyrzucać itp. innych uczestników,
- uderzać wiosłem (pagajem) innych uczestników ani pontonów,
- odpychać się pagajem od innych pontonów oraz od kamieni, brzegu i dna w sposób niezgodny z 
zaleceniami instruktora.
17.  Podczas płynięcia uczestnik ma obowiązek przebywania w prawidłowo zapiętej kamizelce 

asekuracyjnej, którą zapewnia firma ZielonyPonton.pl.
18.  Za umyślne zniszczenie sprzętu uczestnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, a w 

sytuacji, gdy zniszczenie sprzętu narazi życie lub bezpieczeństwo uczestników pociągnięty będzie 
do odpowiedzialności karnej.

19.  W stosunku do innych osób korzystających z rzeki (inne spływy pontonami, kajakarze, wędkarze, 

REGULAMIN SPŁYWU PONTONOWEGO



turyści, piesi itd.) uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
20.  Możliwe jest zwiększenie ilości sprzętu dla grupy pod warunkiem posiadania przez firmę 

ZielonyPonton.pl takich możliwości.
21.  W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub wysokiego stanu wody organizator 

spływu zastrzega sobie prawo całkowitego odwołania spływu lub przesunięcia terminu jego 
realizacji.

22.  W przypadku nagłego pogorszenia się warunków pogodowych w trakcie spływu o jego 
ewentualnej kontynuacji lub wcześniejszym zakończeniu ze względów bezpieczeństwa decyduje 
ratownik/instruktor obecny podczas spływu.

23.  W przypadku wcześniejszego zakończenia spływu, niż planował to wypożyczający, firma 
ZielonyPonton.pl nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

24.  Organizator nie zaleca zabierać do pontonu jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego, nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne jego zniszczenie w wyniku zamoczenia. Uczestnik spływu sprzęt 
elektroniczny zabiera na własną odpowiedzialność.

25.  Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może być powodem do 
wykluczenia uczestnika ze spływu.

26.  Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.


