REGULAMIN RAJDU GÓRSKIEGO - Beskid Wysoki 6-14.08.2016
I. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1.
Zna przepisy bezpieczeństwa i regulamin rajdu
2. Przestrzega obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa
II. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Uczestnik:
 Niezwłocznie informuje kierownika rajdu o chwilowej niedyspozycji lub innych występujących
dolegliwościach takich jak uczulenia, biegunka, gorączka, ból głowy, itp. Wszelkie lekarstwa
zażywa na własna odpowiedzialność.
 Uczestnik odłączający się od grupy ma obowiązek poinformowania kierownika o trasie i celu
wędrówki oraz na żądanie kierownika o miejscu, w którym się znajduje. Wszelkie odłączenia
od grupy uczestnik wykonuje na swoja własna odpowiedzialność
 Na terenach parków narodowych, parków krajoznawczych i rezerwatów porusza się tylko po
wyznaczonych szlakach
 Na trasach przemarszu uczestnik nie pije alkoholu ani nie używa narkotyków oraz żadnych
środków odurzających.
 Stosuje się do poleceń i komunikatów kierownictwa, wydawanych w trakcie trwania rajdu
 Zna dokładnie zaplanowaną trasę wędrówki, posiada własną mapę i zapoznał się z trasami
dziennych przemarszów
 Za osoby niepełnoletnie na rajdzie odpowiadają ich prawni opiekunowie i ponoszą wszelką
odpowiedzialność za czyny przez nich popełnione.
W przypadku łamania powyższych punków regulaminu niepełnoletni uczestnicy zastaną
przekazani rodzicom i odesłani do domu na ich koszt, a pełnoletni uczestnicy zostaną skreśleni z
listy uczestników rajdu.
III.OBOWIĄZKI KIEROWNIKA
 Opracowanie regulaminu rajdu
 Opracowanie i dokładne objaśnienie trasy rajdu
 Ubezpieczenie uczestników od NNW
 Zapewnienie noclegu, planu transportu
 Określenie zadań opiekuna i uczestników
 Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy z odpowiednim wyposażeniem
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników. Za osoby
nieletnie odpowiada ich pełnoprawny opiekun. Każdy pełnoletni uczestnik ponosi odpowiedzialność
za swoje czyny oraz szkody wyrządzone sobie oraz osobom trzecim.
Każdy z uczestników jest zobowiązany do wpłaty wpisowego w wysokości wskazanej przez
organizatora w terminie do 10 lipca 2016 roku . W razie rezygnacji z rajdu wpisowe zostanie
zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszta organizacji rajdu i koszty noclegów.
Każdy z uczestników został poinformowany o możliwych zagrożeniach występujących podczas
imprezy i został wyposażony w spis niezbędnych numerów alarmowych służb ratowniczych.
Każdy uczestnik podczas pierwszej odprawy zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.
Uczestnicy własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z regulaminem oraz zobowiązują
się do jego przestrzegania.
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Olsztyn, dnia, 30-06-2016

