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Regulamin Rejsów edukacyjnych 
po Zbiorniku Dobczyckim 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem rejsów edukacyjnych po Zbiorniku Dobczyckim, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji  S.A. w Krakowie (Wodociągi Miasta Krakowa), 31-106 Kraków, ul. Senatorska 1 we współpracy 

z PGW Wody Polskie – RZGW Kraków, zwani dalej łącznie Organizatorem.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) rejsie - należy przez to rozumieć rejs edukacyjny po Zbiorniku Dobczyckim statkiem „Kraków”, organizowany

przez Organizatora (Wodociągi Miasta Krakowa wspólnie z PGW Wody Polskie – RZGW Kraków), 

b) przystani  –  należy przez to rozumieć miejsce cumowania łodzi, motorówek, miejsce w którym rozpoczyna 

i kończy się rejs, mieszczące się w miejscowości Brzączowice 380, Gmina Dobczyce

c) uczestniku – należy rozumieć osobę indywidualną, która została zapisana na rejs w określonym terminie 

(otrzymała e-mailowe potwierdzenie dokonania rezerwacji)

d) statku „Kraków” –  należy przez to rozumieć Statek „Kraków”, tj. jednostkę Wodociągów Miasta Krakowa 

pływającą po Zbiorniku Dobczyckim w ramach rejsów edukacyjnych.

3. Statek „Kraków” jest jednostką przyjazną środowisku naturalnemu, gwarantując osobom przebywającym 

na pokładzie spełnienie wysokich standardów sanitarnych i estetycznych.

4. Statek „Kraków” na pokład zabiera maksymalnie 50 osób – uczestników rejsu. Dziecko, niezależnie od wieku, 

liczone jest jako jedna osoba.

5. Każdy rejs trwa około 45 minut. Zbiórka uczestników następuje na przystani, 20 minut przed wyznaczoną 

godziną rejsu.

6. Uczestnicy dojeżdżają na przystań we własnym zakresie. Samochód można zaparkować wzdłuż drogi dojaz-

dowej na przystań. Organizator nie zapewnia parkingu.

7. Rejsy wykonywane są z zachowaniem wszystkich wymaganych przepisami norm, zapewniając bezpieczeń-

stwo uczestnikom i załodze.

8. Organizator Wodociągi Miasta Krakowa posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę 

10.000.000 zł.

9. Podczas rejsów uczestnikom przekazywane są informacje z zakresu „edukacji ekologicznej” w formie nagra-

nia audio lub prelekcji „na żywo”. Informacje dotyczą historii powstania Zbiornika Dobczyckiego, jego głów-

nych funkcji ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zaopatrzenia aglomeracji krakowskiej w wodę, poszcze-

gólnych obiektów hydrotechnicznych widocznych z pokładu statku „Kraków”  oraz informacje dotyczące 

organizatorów rejsu.

Regulamin pochodzi ze strony
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II. Rezerwacja elektroniczna i przetwarzania danych osobowych

1. Zgłoszenie odbywa się elektronicznie poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie:

https://wodociagi.krakow.pl/edukacja-ekologiczna/rejsy-edukacyjne-po-zbiorniku-dobczyckim.html.

2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji należy czekać na e-mailowe potwierdzenie rezerwacji.

3. Rejsy odbywają się zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu rezerwacji dostępnym na stronie: 

https://wodociagi.krakow.pl/edukacja-ekologiczna/rejsy-edukacyjne-po-zbiorniku-dobczyckim.html.

W miesiącach listopad-kwiecień nie przewidziano terminów do rezerwacji.

4. W rejsie mogą brać udział tylko te osoby, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rezerwacji.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w rejsie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. +48 12 37 21 657) lub e-mail 

(rejsy@mpwik.krakow.pl) najpóźniej do 3 dni przed zarezerwowanym terminem. 

6. Dokonując rezerwacji uczestnik składa oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu, a także oświad-            

czenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych.

7. Administratorem danych osobowych zgromadzonych poprzez rezerwację jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Krakowie, 31-106 Kraków, ul. Senatorska 1. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w celu umożliwienia Pani/Panu dokonania rezerwacji 

oraz udziału w Rejsie edukacyjnym po Zbiorniku Dobczyckim statkiem „Kraków” (podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest umowa dotycząca udziału w rejsie), a także w celu potwierdzenia i weryfikacji 

rezerwacji, w celach zapewnienie bezpieczeństwa publicznego (ochrona wód przez skażeniem lub zanie-

czyszczeniem) oraz w celach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (są to prawnie uzasadnione inte-

resy MPWiK stanowiące podstawę przetwarzania danych osobowych). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania ww. umowy. Niepoda-

nie danych uniemożliwi zawarcie i realizację ww. umowy. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do 

danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeno-

szenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych poprzez przesłanie swojego 

żądania na adres: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl (kontakt do inspektora ochrony danych osobowych), a także 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepi-

sów o ochronie danych osobowych. 

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania ww. umowy, a także przez okres 

konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy 

okres ich przechowywania, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego 

obowiązkiem usunięcia danych – do czasu jego wniesienia. 

12. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności MPWiK 

oraz podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą żądać udostępnienia danych.

Regulamin pochodzi ze strony
https://wodociagi.krakow.pl/edukacja-ekologiczna/rejsy-edukacyjne-po-zbiorniku-dobczyckim.html
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III. Zasady obowiązujące na pokładzie statku „Kraków”oraz obowiązki i odpowiedzialność uczestników

1. Uczestnicy rejsu, wchodzą na teren przystani Wodociągów Miasta Krakowa po weryfikowaniu przez Pracowni-

ków MPWiK S.A. listy uczestników rejsu wygenerowanej w systemie rezerwacji. Przed wejściem na pokład statku 

uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnicy po wejściu na pokład zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem, Instrukcjami BHP oraz 

P.POŻ znajdującymi się w widocznych miejscach na statku „Kraków”, a także do podporządkowania się polece-

niom wydawanym przez kapitana statku.

3. Uczestnicy rejsu zobowiązani są przestrzegać porządku obowiązującego na statku „Kraków” oraz bezwzględ-

nie wykonywać polecenia załogi statku „Kraków” związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie 

trwania podróży od wejścia na pokład do momentu jego opuszczenia. Niezastosowanie się do tego zapisu oraz 

naruszenie przez kogokolwiek z Uczestników postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, może spowo-

dować przerwanie rejsu.

4. Osoby małoletnie przebywające na statku „Kraków” muszą znajdować się pod opieką rodziców lub opiekunów 

w liczbie jeden opiekun na nie więcej niż pięcioro osób małoletnich. Opiekunowie przez cały czas trwania rejsu i 

pobytu Uczestników na terenie MPWiK S.A. sprawują nad nimi kontrolę i  ponoszą za nich pełną odpowiedzialność.

5. Podczas rejsu statkiem „Kraków” zabronione jest:

a) zanieczyszczanie i zaśmiecanie statku oraz niszczenie znajdujących się na nim urządzeń,

b) wyrzucanie za burtę jakichkolwiek przedmiotów,

c) wychylania się za burtę,

d) palenie tytoniu na całym pokładzie,

e) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych na całym pokładzie,

f ) wejście na pokład w stanie po spożyciu alkoholu,

g) przechodzenie wszystkich uczestników rejsu na jedną burtę,

h) przebywanie na statku poza miejscem wyznaczonym,

i) zakłócanie spokoju,

j) przewożenie zwierząt.

6. Po zakończeniu rejsu, uczestnicy zobowiązani są opuścić pokład statku „Kraków” oraz teren przystani MPWiK S.A.

7. Uczestnik rejsu ponosi odpowiedzialność wobec Organizatorów, za wszelkie szkody wyrządzone na  statku i na 

przystani, powstałe z jego winy.

8. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim zachowaniem  podczas rejsu 

statkiem „Kraków”.

9. Organizatorzy mają prawo odmówić wejścia na pokład osobie:

a) która nie figuruje na liście uczestników jako Uczestnik rejsu,

b) nie ukończyła 13 roku życia, jeżeli jest bez opiekuna,

c) jeżeli jej wiek, stan zdrowia, stan psychiczny lub fizyczny budzą obawy, co do możliwości bezpiecznego uczest-

nictwa w rejsie,

Regulamin pochodzi ze strony
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d) w stosunku do której jest podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

e) w jakikolwiek inny sposób jest uciążliwa lub stanowi zagrożenie dla pozostałych uczestników rejsu, załogi lub 

mienia organizatorów. 

10. Uczestnicy rejsu wyrażają bez zastrzeżeń zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność organizatorów

1. Odpowiedzialność Organizatorów ogranicza się wyłącznie na czas przewozu uczestników rejsu statkiem „Kraków”.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające miejsce na lądzie przed wej-

ściem oraz po wyjściu z terenu przystani MPWiK S.A.

3. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych lub hydrologicznych, rejs może być przerwany. Informację 

o przerwaniu rejsu podaje do wiadomości kapitan statku „Kraków” i jego decyzja jest ostateczna.

4. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów lub załogi Statku „Kraków”, Kapitan ma 

obowiązek natychmiastowego przerwania rejsu i dopłynięcia do przystani lub brzegu. 

5. Za przedmioty należące do uczestników rejsu, wniesione na statek „Kraków” , które ulegną zniszczeniu lub 

zaginięciu (np. wpadną do wody) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez Uczestników nie stosujących 

się do zasad niniejszego regulaminu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rejsu na skutek złych warunków nawigacyjnych i hydro-

logicznych oraz złych warunków atmosferycznych oraz z powodu braku wystarczającej frekwencji - poniżej 25 osób.

8. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wynikłe z odwołania rejsu, w przypadku problemów technicznych 

lub siły wyższej rozumianej jako niezależne od organizatorów losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożli-

we do przewidzenia w momencie organizowania rejsu oraz któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności.
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V. Postanowienia końcowe

1. Wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji na rejs oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania  przyczyny.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania rejsów edukacyjnych po Zbiorniku  Dobczyckim statkiem 

„Kraków”,

4. Regulamin rejsu jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębior-

stwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie:

https://wodociagi.krakow.pl/edukacja-ekologiczna/rejsy-edukacyjne-po-zbiorniku-dobczyckim.html

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy:

1) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1983.);

2) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128);

3) ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. (DZ.U. z 2018 r. poz. 2175).

                  Kraków, dnia 04.09.2019 r.
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