
Regulamin Rajdu „Multisportowa Jura z Dreptakiem” na Jurę 
Krakowsko-Częstochowską 

09.06-11.06.2017 r. 
 
 

1. Rajd rozpoczyna się o godzinie 16:11, 09.06.2017 r na Dworcu Centralnym na peronie III. Rajd trwa 

do dnia 11.06.2017 r. - do momentu wyjścia z pociągu. 

2. Osoba biorąca udział w wyjeździe jest zwana dalej Uczestnikiem, a Klub Turystyki Wszelakiej 

„Dreptak” Organizatorem. 

3. Dokonanie wpłaty za wyjazd jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Rajdu. 

4. Każdy Uczestnik ma obowiązek stosować się do Regulaminu Rajdu i przestrzegać podstawowych 

zasad współżycia społecznego. 

5. Niestosowanie się do Regulaminu Rajdu lub rażące naruszenie zasad współżycia społecznego może 

skutkować usunięciem Uczestnika z wyjazdu, bez zwracania kosztów. 

6. Organizatorzy wyjazdu odpowiadają za zapewnienie Uczestnikom: 

a) noclegów w ośrodku/na polu namiotowym,  

b) koszulki wyjazdowej, 

c) przejazdu pociągami i busami, 

d) ubezpieczenia NNW, 

e) możliwości korzystania ze sprzętu wspinaczkowego.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania rajdu lub dokonania zmian w ofercie z przyczyn 

wyższych, niezależnych od nich (decyzja władz państwowych, klęski żywiołowe, złe warunki 

atmosferyczne, brak wymaganego minimum uczestników, nieprzewidziane wypadki losowe, 

niedopełnienie umów przez kontrahentów itp.). W tych przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje 

żadne odszkodowanie. Wpłacona przez Uczestnika kwota zostanie zwrócona bez odsetek. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w kwocie 100 zł w czasie 3 dni od chwili 

otrzymania potwierdzenia zapisania się. Wpłacenie zaliczki skutkuje rezerwacją miejsca i zapisaniem 

na ostateczną listę uczestników. 

9. Organizatorzy nie zwracają żadnych kwot za świadczenia niewykorzystane z winy Uczestnika.  

10. Uczestnika wyjazdu obciążają następujące koszty rezygnacji: 100% wpłaconej kwoty lub 0% pod 

warunkiem, że znajdzie osobę na swoje miejsce, która pokryje koszty wyjazdu. 

11. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest posiadać przy sobie ważne dokumenty potwierdzające jego 

tożsamość, w tym ważną legitymację studencką w przypadku Uczestników będących studentami. 

12. Uczestnik wyjazdu jako osoba pełnoletnia ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny i 

odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego w czasie trwania wyjazdu oraz jest 

zobowiązany do pokrycia strat materialnych powstałych z jego winy, na miejscu i z własnych 

środków. 

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich Uczestników wyjazdu oraz 

następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki 

śmiertelne. 

14. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skradzione, zniszczone lub zagubione 

rzeczy należące do Uczestnika wyjazdu.  



15. Jeżeli Uczestnik dojeżdża lub wraca z wyjazdu w innym terminie z przyczyn niezależnych od 

Organizatorów lub samowolnie odłączył się od grupy w trakcie wyjazdu, Organizatorzy nie mają 

obowiązku zapewnienia Uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy lub powrotu do Warszawy. 

16. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji wyjazdu. 

17. Uczestnik wyjazdu przekazując Organizatorom zdjęcia z wyjazdu wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych Klubu Turystyki Wszelakiej „Dreptak”, w tym na 

umieszczenie zdjęć w galerii Klubu i na wystawie dokumentującej działalność Klubu. 

18. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę wykonanie zdjęcia grupowego i jego przekazanie odpowiednim 

organom Politechniki Warszawskiej w celu uzyskania i rozliczenia finansowania Wyjazdu. 

19. Uczestnik powinien poinformować Organizatorów wyjazdu o problemach zdrowotnych mogących 

stanowić zagrożenie życia i podać instrukcję postępowania w takim przypadku, informacje te są 

poufne i pozostaną tylko do wiadomości Organizatorów. 

20. Wyjazd ma charakter prywatny i składkowy i jest przeznaczony dla studentów Politechniki 

Warszawskiej i ich znajomych. Wyjazd jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich. 

21. We wszystkich kwestiach spornych w czasie wyjazdu ostateczną decyzję podejmuje Kierownik 

Rajdu. 

 

20.05.2017  

Barbara Rozwałka 

Kacper Nowosadzki 
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Data i podpis Organizatorów 


