Regulamin przewozów pasażerskich statkiem „Inna Bajka”
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki świadczenia usług nieodpłatnego
przewozu pasażerskiego w ramach rejsów statkiem „Inna Bajka” w sezonie 2020
§2
W Regulaminie poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
1. Organizator rejsów - Fundacja Wisła Warszawie z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000560498
2. Pasażer – osoba fizyczna, która korzysta z usług Organizatora rejsów na zasadach określonych Regulaminie.
3. Kierownik Statku - osoba nadzorująca i ponosząca odpowiedzialność za eksploatację jednostki, posiadająca wymagane prawem uprawnienia.
4. Statek - łódź motorowodna „Inna Bajka” o numerze bocznym WA-01-0223, będąca małym
statkiem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz.
2072).
5. System rezerwacji internetowej - aplikacja online dostępna pod adresem www.wislawarszawie.org, za pomocą której można dokonać rezerwacji biletu na wybrany rejs
6. Rezerwujący rejs - osoba pełnoletnia, która dokonuje rezerwacji za pośrednictwem strony www.wislawarszawie.pl lub poprzez pocztę elektroniczną (w przypadku grupowych rezerwacji)
§3
1. Korzystającym jest każda osoba fizyczna, która zajmie miejsce w jednostce.
2. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w rejsie wyłącznie pod warunkiem pozostawania pod opieką
osoby pełnoletniej.
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§4
Wejście oraz zejście z jednostek odbywa się po zacumowaniu do pomostu przystani, po uzyskaniu zgody Kierownika Statku.
O wejściu na statek zawsze decyduje Kierownik Statku. Osoby, które dokonały rezerwacji mają
pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc, chyba że Kierownik Statku zdecyduje inaczej.
Pasażerowie powinni mieć ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych.
Pasażerowie mogą zabrać na jednostkę podręczny bagaż o wadze nieprzekraczającej 10 kg.
Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na pokład.
Pasażerowie zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom załogi związanym z bezpieczeństwem i porządkiem w czasie trwania rejsu pod rygorem usunięcia z jednostki. Niezastosowanie się do poleceń Kierownika jednostki może skutkować przerwaniem rejsu, usunięciem Pasażera w wyznaczonym miejscu lub wezwaniem patrolu policji lub przedstawiciela
urzędu żeglugi śródlądowej.
Podczas przebywania na jednostce zabronione jest:
a) zanieczyszczanie i zaśmiecanie jednostki oraz niszczenie go lub znajdujących się na nim
urządzeń,
b) wyrzucanie przedmiotów za burtę,
c) palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych i substancji psychotropowych,
d) zakłócanie spokoju,
e) przebywanie poza miejscami wyznaczonymi dla Korzystających,
f) wychylanie się przez burty jednostki,
g) wskakiwanie do wody,
h) zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego i poleceniami załogi.
Pasażer ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora rejsów za wszelkie szkody wyrządzone
na Statku z jego winy. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte ze Statku i
ponoszą odpowiedzialność prawną.

8. Kierownik Statku ma prawo udzielenia odmowy wejścia na Statek Pasażerowi, której stan
zdrowia lub zachowanie budzi wątpliwości odnośnie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa
rejsu, w szczególności osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających czy psychotropowych.
9. Organizator rejsów zastrzega sobie prawo zmian rozkładu rejsów, podając te informacje za pośrednictwem strony internetowej wislawarszawie.org oraz profilu Organizatora rejsów na portalu społecznościowym Facebook.
10. Organizator rejsów ze względów bezpieczeństwa zastrzega możliwość odwołania rejsów w
przypadku nieodpowiednich warunków do żeglugi, pozostawiając możliwość rezerwacji rejsu
na inny wolny termin.
§5
1. Dane wprowadzone przez Pasażera do Systemu rezerwacji internetowej będą przetwarzane
przez Organizatora rejsów 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
2. Osoba rezerwująca rejs wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora rejsów przekazanych danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia
przez Organizatora rejsów usług na podstawie Regulaminu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych w celach określonych w
pkt 1 jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Rezerwujący rejs ma prawo wglądu do
swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
§6
Przedmioty pozostawione przez Pasażera, którego nie można zidentyfikować, przewoźnik przechowuje przez okres 6 miesięcy, z wyjątkiem rzeczy szybko psujących się ulegających zużyciu.
Organizator zastrzega, iż w przypadku nieodebrania znalezionej rzeczy w ciągu 6 miesięcy, rzeczy
znalezione zostaną zlikwidowane. Rzeczy szybko psujące się lub ulegające zużyciu będą likwidowanie niezwłocznie.
§7
1. Skargi i wnioski odnośnie obsługi jednostek i przebiegu rejsów można zgłaszać na piśmie:
a) u Kierownika Statku
b) na adres Organizatora rejsu ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa
2. Organizator rejsów udziela odpowiedzi na skargi i wnioski na piśmie w terminie 30 dni o dnia ich
złożenia.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej.
2. Do przewozu pasażerów nie stosuje się rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i
drogą wodnąśródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L
334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.).
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej www.wislawarszawie.pl i możliwy jest do pobrania przez każdą osobę dokonującą rezerwacji w sposób umożliwiający jego odtwarzanie w przyszłości.
4. Warunkiem dokonania rezerwacji przez System rezerwacji internetowej jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Organizator rejsów zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa bądź zasad lub sposobu odbywania rejsów. O zmianach Regulaminu
Organizator rejsu poinformuje przez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.wislawarszawie.pl

