
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYPRAWIE WĘDKARSKIEJ ORGANIZOWANEJ 
PRZEZ "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. (www.przewodnicywedkarscy.pl) 

 

   
1. Warunkiem uczestnictwa w wyprawie jest posiadanie i okazanie przed wyprawą zezwolenia na 

wędkowanie na danej wodzie. Nie dotyczy wypraw, które w cenie wyprawy zawarte mają 
zezwolenie dla Uczestnika. 

2. Uczestnik wyprawy zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na danej wodzie, tj. 
między innymi zakładania kamizelki ratunkowej w czasie pobytu na sprzęcie pływającym.  

3. Uczestnik wyprawy ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za własne czyny podczas trwania 
wyprawy. 

4. Zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających w trakcie przebywania na 
jednostkach pływających podczas wyprawy. Uczestnicy pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających nie mogą przebywać na jednostkach pływających podczas wyprawy.  

5. Każdy z uczestników odpowiada finansowo za wszystkie zniszczenia i usterki miejsca 
zakwaterowania, sprzętu oraz mebli w miejscu zakwaterowania, sprzętu wędkarskiego, sprzętu 
elektronicznego oraz środków pływających (np. łódź, ponton). 

6. W czasie wyprawy dopuszczamy zabranie ryb z łowiska, zgodnie z regulaminem danego łowiska. 
Jednak preferujemy zasadę „złów i wypuść” w stosunku do złowionych ryb. Na wyprawach z 
niektórymi naszymi przewodnikami, obowiązuje całkowite "złów i wypuść" w stosunku do 
wszystkich złowionych ryb. Przed wyprawą prosimy o dopytanie, czy na danej wyprawie będzie 
możliwość zabrania ryb. 

7. Każdy uczestnik wyprawy jest ubezpieczony na termin wyprawy przez firmę Inter Tur lub firmę 
Allianz. Ubezpieczenie w zakresie NNW i KL. 

8. Uczestnik wyprawy ma obowiązek podporządkować się wszelkim poleceniom przewodnika. 
9. W przypadku drastycznego złamania Regulaminu, przewodnik ma prawo zakończyć natychmiast 

wyprawę, bez możliwości zwrotu kosztów za wyprawę. 
10. Wyprawa z przewodnikiem trwa 8-10 godzin dziennie. 
11. Podpisujący Regulamin oświadcza, że zapoznał się i zgadza się z Ogólnymi Warunkami 

Uczestnictwa w wyprawach oraz warunkami ubezpieczenia. OWU widoczne są na stronie 
www.przewodnicywedkarscy.pl. 

12. Uczestnik podpisuje Regulamin także w imieniu i na rzecz uczestników, z którymi odbędzie 
wspólną wyprawę (osoby zgłoszone przez uczestnika na wspólną wyprawę). 

13. Wpłacone zaliczki za wyprawę nie podlegają zwrotowi. 
14. Przy odwołaniu wyprawy z winy Uczestnika poniżej 30 dni od terminu wyprawy, Uczestnik wyprawy 

zobowiązuje się do wpłaty całości kwoty należnej za wyprawę na wskazane konto przez 
Organizatora. 

 
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Organizatora i akceptuję jego 
postanowienia. 
Oświadczam, iż zapoznałem się z ww. regulaminem oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Organizatora i jestem gotowy 
ponieść wszelkie konsekwencje wynikające z łamania jego zasad, a także ponoszę całkowitą odpowiedzialność za własne 
czyny oraz odpowiadam finansowo za wszystkie zniszczenia i usterki miejsca zakwaterowania, sprzętu oraz mebli w miejscu 
zakwaterowania, sprzętu wędkarskiego, sprzętu elektronicznego oraz środków pływających (np. łódź, ponton) powstałe z mojej 
winy. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Organizatora drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i 
wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Organizatora, 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz filmów video z moim wizerunkiem w materiałach reklamowych Organizatora oraz 
na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatora. 
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