
Regulamin wycieczek - Każdemu Jego Everest !
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że podczas wycieczek uprasza się o stosowanie do
zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat
Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia, m.in.:
• regularne mycie lub dezynfekowanie rąk,
• zachowanie dystansu społecznego,
• w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego np.
w trakcie jazdy autokarem prosimy o poruszanie się w maseczce
ochronnej / przyłbicy ochronnej lub o zasłanianie ust i nosa
• na pokład autokaru zabieramy tylko najpotrzebniejsze rzeczy
(pozostałe umieszczamy w bagażniku) oraz w trakcie jazdy prosimy o
niespożywanie posiłków, nie zmienianie zajętego miejsca oraz nie
poruszanie się po autokarze

1. Organizatorem wycieczek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie.
2. Wycieczki będą organizowane od listopada do czerwca. Organizator
każdorazowo przygotowuje plan wycieczki i publikuje go na stronie
internetowej.
3. Organizator zapewnia:
- opiekę wykwalifikowanego przewodnika
- przejazd busem
- ciepły posiłek w schronisku
- ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie traci swoją moc w stosunku do osób po
spożyciu alkoholu).
4. Samodzielną uczestniczką/samodzielnym uczestnikiem wycieczki może być
osoba pełnoletnia,ew. osoba w wieku min. 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego.
5. Ponadto w trekkingu mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15
lat pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej upoważnionej pisemnie
przez nich osoby.
6. Opiekun dziecka zobowiązuje się zapewnić mu sprzęt wymieniony w pkt. 8
jak również oświadcza, iż zbadała/zbadał stan zdrowia dziecka i że nie ma ono
przeciwwskazań dla uprawiania trekkingu górskiego.
7. Opłata za uczestnictwo w wycieczce wynosi 60 zł/osoba.
8. Uczestniczka/uczestnik wycieczki zobowiązuje się zabrać ze sobą sprzęt
niezbędny do wędrówek górskich:
- buty do turystyki górskiej
-zestaw odzieży turystycznej: bielizna termoaktywna, kurtka
przeciwdeszczowa, polar, długie
spodnie, czapka, rękawiczki;



- plecak ok 20 – 25l (z prowiantem,wodą)
- termos z gorącym napojem; - czołówka
- kijki trekkingowe
- apteczka turystyczna z podstawowym zestawem leków i opatrunków oraz
indywidualne medykamenty (bardzo ważne wyposażenie turysty górskiego)
- przy złej pogodzie ochraniacze/stuptuty
- opcjonalnie okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV.
9. Uczestniczka/uczestnik wycieczki wypełnia oświadczenie, że zbadała/zbadał
stan swojego zdrowia i że nie ma przeciwwskazań dla uprawiania trekkingu
górskiego.
10. Wzięcie udziału w wycieczce stanowi potwierdzenie zapoznania się z
niniejszym regulaminem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. W przypadku
odwołania imprezy następuje zwrot wpłaconej opłaty.
12. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i
w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i
nazwiska uczestnika.
13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w
oświadczeniu odnośnie stanu zdrowia/formularzu zgoda na samodzielne
uczestnictwo osoby niepełnoletniej (wiek min. 16 lat) zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r., Nr 133,
poz.883).
14. W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki opłata wpisowa przepada.


