
REGULAMIN IMPREZ TURYSTYCZNYCH

1. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z poniższym regulaminem oraz programem.
2.  Uczestnictwo  w  wycieczce  należy  dostosować  do  swoich  zainteresowań  oraz  możliwości  fizycznych  i
zdrowotnych. Uczestnikami wycieczki mogą osoby pełnoletnie, które biorą udział w wycieczce na własną
odpowiedzialność oraz dzieci i młodzież, które biorą udział w wycieczce pod opieką osób dorosłych, za zgodą
swoich opiekunów prawnych. 
3. Organizatorem wycieczki jest SPORT-TRAVEL.
4. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zasad porządowych i poleceń wydawanych przez
kierownika i opiekunów wycieczki, przestrzegania przepisów miejscowych, obowiązujących w rezerwatach
przyrody  oraz,  w  przypadku  rajdów  rowerowych,  do  posiadania  sprawnego  technicznie  roweru,
wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i znajomości przepisów ruchu drogowego.
Ponadto  każdy  z  uczestników zobowiązany  jest  do  posiadania  odpowiedniej,  do  panujących  warunków,
odzieży i obuwia oraz niezbędnego ekwipunku (patrz => ekwipunek).
5. W trakcie wycieczki zabrania się samowolnego oddalania się od grupy bez zgody kierownika wyprawy,
zaśmiecania terenu, na którym przebywa i po którym porusza się grupa, jak również spożywania alkoholu i
innych środków odurzających.
6.  O  wszelkich  nieprawidłowościach  zauważonych w czasie  trwania  wycieczki  (np.  kontuzja  czy  objawy
chorobowe uczestnika wycieczki itp.) należy natychmiast informować kierownika lub opiekunów wycieczki.
7. Osoby zainteresowane wycieczką zapisują się wysyłając potwierdzenie udziału w wycieczce na adres 
Organizatora: biuro@sport-travel.com.pl, w temacie wpisując: nazwa wycieczki, w treści: imiona i 
nazwiska uczestników. 
8. Potwierdzeniem dla Organizatora udziału w wycieczce, jest uiszczenie opłaty za daną wycieczkę, do 5 dni 
roboczych od daty planowanej wycieczki, na konto Organizatora (decyduje data wpływu). W przypadku 
rezygnacji uczestnika, na krócej niż 3 dni przed planowaną datą wycieczki, wpłacona opłata nie podlega 
zwrotowi. W przypadku odwołania wycieczki, z winy Organizatora, 100 % wpłat uczestników podlega 
zwrotowi.
Dane do wpłat:
Fundacja „SPORT-TRAVEL”
ul. Chopina 39/46
41 – 600 Świętochłowice
NIP 627 – 276 – 61 – 85
BNP PARIBAS 
16 1600 1462 1893 0305 6000 0001
TYTUŁ: Składka / Imię i Nazwisko uczestnika / Data i nazwa wydarzenia
9.  W  przypadku  niewystarczającej  ilości  uczestników  organizator  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania
wycieczki informując o tym fakcie drogą telefoniczną lub elektroniczną.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w wycieczce, bez zwrotu należności, osobom, które
nie zastosowały się bądź nie stosują się do zaleceń organizatora wycieczki (np. brak odpowiedniego ubioru,
obuwia,  ekwipunku;  osoby  będące  pod  wpływem  alkoholu  lub  zachowującej  się  agresywnie  tudzież
stwarzające niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia innych uczestników wycieczki itp.). 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych
od organizatora, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. nagła zmiana pogody, zdarzenia
losowe itp.). 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na trasie wycieczki.
13. Dokonanie opłaty za wycieczkę jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu
wycieczki oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu ubezpieczenia. 
14. Podczas wycieczki prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna zamieszczana na stronie internetowej
firmy SPORT-TRAVEL oraz na profilu Facebook.
15.  O  braku  wyrażenia  zgody  na  wykorzystywanie  wizerunku  przez  ww.  media  uczestnik  powinien
poinformować organizatora przed rozpoczęciem wycieczki.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.



EKWIPUNEK TURYSTYKA GÓRSKA / ROWEROWA

Lp. Lato Zima

1 Plecak x x

2 Dokument identyfikacyjny ze zdjęciem x x

3 Ubranie przeciwdeszczowe i wiatrochronne x x

4 Zapasowa ciepła odzież x x

5 Czapka lub inne nakrycie głowy (lato/przeciwudarowe, zima/termoizolacyne) x x

6 Obuwie pełne, za kostkę – góry, sportowe, twarda podeszwa - rowery x x

7 Latarka z zapasowymi bateriami x x

8 Wysokoenergetyczne jedzenie (słodycze, orzeszki) x x

9 Worki foliowe (ochrona rzeczy przed zamoknięciem, przechowanie śmieci) x x

10 Zimne napoje x

11 Termos z ciepłymi napojami x

12 Rękawiczki x

13 Rowerowy zestaw naprawczy + dętka x 2, pompka – rajdy rowerowe x x

14 Kask rowerowy – rajdy rowerowe x x


