
R E G U L A M I N 

Zajęć dla członków wspierających oraz gości Towarzystwa
W ramach

Sekcji Turystyki Wioślarskiej
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

1. Członkowie wspierający oraz goście Warszawskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego biorący udział w zajęciach organizowanych przez Sekcję 
Turystyki Wioślarskiej podlegają pod Regulamin Sekcji Turystyki 
Wioślarskiej oraz niniejszy regulamin.

2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Sekcję Turystyki 
Wioślarskiej oznacza akceptację niniejszego regulaminu i Regulaminu 
Sekcji Turystyki Wioślarskiej. 

3. W zajęciach organizowanych przez Sekcję Turystyki Wioślarskiej („STW 
lub Organizator”) prawo udziału mają członkowie wspierający WTW oraz 
osoby niezwiązane z Towarzystwem zapisani na listę STW i wnoszący 
opłaty za zajęcia wg cennika STW („Uczestnicy”).

4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać 
Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od 
rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Zajęcia dla członków wspierających oraz gości Towarzystwa są częścią 
działalności statutowej Sekcji Turystyki Wioślarskiej Warszawskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego, więc Uczestnicy reprezentują barwy 
Towarzystwa na zasadach uwzględnionych w Statucie WTW.

6. Zajęcia dla członków wspierających oraz gości Towarzystwa mają charakter 
komercyjny a wpływy z opłat treningowych przeznaczone są na obsługę 
instruktorską oraz zasilenie kasy Towarzystwa na podstawie cennika zajęć 
STW i na zasadach ustalonych pomiędzy kierownictwem STW a 
dyrektorem WTW.

7. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu zajęć ustalanego na każdy miesiąc 
zależnie od potrzeb i możliwości STW.

8. Uczestnicy zajęć ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za 
udostępniony im sprzęt w przypadku, gdy niestosują się do rad i zaleceń 
instruktorów STW, trenerów WTW, nie przestrzegają Regulaminu Sekcji 
Turystyki Wioślarskiej w zakresie w jakim traktuje on o sposobie 
korzystania ze sprzętu.



9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania prawa wodnego 
Rzeczpospolitej Polskiej.

10.Opłaty za zajęcia muszą być wniesione do biura WTW do 10 dnia 
bieżącego miesiąca bądź przed pierwszym treningiem dla karnetów.

11.Uczestnik zajęć oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z 
zajęć organizowanych przez STW.

12.Organizator zajęć oraz Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie nie 
odpowiada za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z zajęć 
organizowanych przez STW będący następstwem:

a.  niestosowania się przez Uczestnika do instrukcji i komend 
instruktora bądź trenera, 

b. nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad w zakresie korzystania ze 
sprzętu udostępnionego Uczestnikowi w ramach zajęć, pomimo 
odbycia przez Uczestnika szkolenia w tym zakresie, 

c. okoliczności, za które Organizator lub Warszawskie Towarzystwo 
Wioślarskie nie ponosi odpowiedzialności i których nie mógł 
przewidzieć. 

13.Organizator zajęć oraz Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie nie ponosi 
odpowiedzialności za przedmioty materialne należące do osób 
uczestniczących w zajęciach organizowanych przez STW, chyba że 
nastąpiło ich powierzenie Organizatorowi bądź Warszawskiemu 
Towarzystwu Wioślarskiemu. 

14.Organizator oraz Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie nie ponosi 
odpowiedzialności za następstwa nieprzestrzegania przez Uczestników 
niniejszego regulaminu i Regulaminu Sekcji Turystyki Wioślarskiej i zasad 
bezpieczeństwa wynikających z tych regulaminów.

15.Zajęcia prowadzone są przez trenerów WTW a w wyjątkowych 
przypadkach przez doświadczonych zawodników WTW przeszkolonych 
uprzednio przez kadrę STW.

16.W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom 
wydawanym przez trenera WTW lub innej wyznaczonej osoby 
prowadzących zajęcia.


