Regulamin
wycieczek na Śnieżnik

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem wycieczek jest spółka S. Haczkiewicz HM Spółka komandytowa
z siedzibą: Stara Morawa 11 A, 57-550 Stronie Śląskie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000316343,
NIP 881-14-69-048, zwana dalej Organizatorem.
2. W czasie wyjść w góry odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi
licencjonowany Przewodnik.
3. Goście obiektów, na rzecz których usługi hotelarskie świadczy Organizator
uprawnieni są do nieodpłatnego uczestnictwa w wycieczkach.
4. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami wycieczki jedynie pod opieką
dorosłego opiekuna będącego również Uczestnikiem wycieczki.
5. W wycieczce nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia nie pozwala
na bezpieczne przejście trasy.
6. Ocena możliwości zdrowotnych, kondycyjnych i technicznych Uczestnika
pozostaje w jego gestii. Organizator ani Przewodnik nie prowadzi selekcji
uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędną ocenę
możliwości kondycyjnych i technicznych dokonaną przez Uczestnika i mogące
z tego wyniknąć trudności w czasie trwania wydarzenia. Organizator nie ponosi
też odpowiedzialności za błędne zinterpretowanie przez Uczestnika opisu
wycieczki znajdującego się na stronach Organizatora. Przewodnik udzieli
szczegółowych informacji na temat trasy, przebiegu wycieczki przed jej
rozpoczęciem.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wycieczce
Uczestnikom, którzy podczas poprzednich wycieczek z ich udziałem w sposób
rażący naruszyli zasady bezpieczeństwa w górach, powszechnie przyjęte
zasady kultury osobistej lub swoim zachowaniem spowodowali sytuacje
niebezpieczne dla życia i zdrowia innych Uczestników lub Przewodnika.
8. W wycieczce nie mogą brać udziału osoby w stanie po spożyciu alkoholu i
upojenia
alkoholowego,
w
stanie
po
zażyciu
narkotyków
i innych środków odurzających i substancji psychoaktywnych.
9. Wycieczka może zostać odwołana w dowolnym czasie przed planowanym
terminem realizacji przez Organizatora lub Przewodnika z powodu:
- braku chętnych,
- prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających
bezpieczeństwu Uczestników,
- zamknięcia szlaków.
12. Przewodnik w trakcie wycieczki ma prawo w dowolnym momencie zmienić jej
program, trasę lub całkowicie ją zakończyć, jeśli tego wymaga bezpieczeństwo
Uczestników, Przewodnika bądź inne, pilnie uzasadnione okoliczności.
13. Organizator zastrzega sobie wprowadzenia limitu liczby Uczestników biorących
udział w wycieczce, z uwagi na czynniki wpływające na bezpieczeństwo
Uczestników, takie jak prognozowane złe warunki pogodowe. Decyzję
podejmuje Organizator lub Przewodnik.

§2
Przebieg Wycieczki
1. Uczestnicy powinni zadbać o obuwie i odzież turystyczną odpowiednie do
charakteru wycieczki oraz prognozowanych warunków atmosferycznych,
opcjonalnie: napoje i prowiant na czas trwania wycieczki. Organizator nie
zapewnia jakiegokolwiek sprzętu ani wyżywienia.
2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Ubezpieczenie leży po stronie Uczestnika.
3. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Przewodnika o szczególnych
warunkach
zdrowotnych
mogących
mieć
wpływ
na organizację, przebieg wycieczki (w przypadku uczniów niepełnoletnich
powinien to zrobić rodzic/opiekun prawny)
4. W czasie wycieczki Uczestnicy zobowiązani do wykonywania poleceń
Przewodnika, zgłaszania Przewodnikowi wszelkich urazów i objawów złego
samopoczucia.
5. Zabronione jest spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, środków
odurzających, substancji psychoaktywnych.
6. Korzystanie podczas wycieczki z tras turystycznych i szklaków turystycznych
odbywa się na zasadach określonych przez organ zarządzający danym
terenem.
7. Podczas zbiórki Przewodnik lub Organizator dokonuje zapoznania ze stanem
grupy. Uczestnicy nieposiadający odpowiedniego obuwia zapewniającego
bezpieczeństwo, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających, mogą zostać przez Przewodnika lub Organizatora wykluczeni z
udziału w wycieczce.
8. W czasie trwania wycieczki Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z dalszego
udziału w wycieczce i indywidualnego wcześniejszego powrotu z wycieczki.
Rezygnacja i indywidualny powrót Uczestnika niepełnoletniego jest możliwy
wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna prawnego). W takim przypadku
Uczestnik zobowiązany jest poinformować Przewodnika o zakończeniu
uczestnictwa w wycieczce. Uczestnik po rezygnacji z udziału w wycieczce
dokona dalszego przejścia lub powrotu bez opieki Przewodnika.
9. Uczestnik, który zrezygnował z dalszego uczestnictwa w wycieczce, wyraził
zgodę na przejście bez opieki Przewodnika, od momentu rozstania do momentu
powtórnego spotkania z Przewodnikiem lub zakończenia wycieczki odpowiada
za swoje bezpieczeństwo samodzielnie, co wyłącza odpowiedzialność
Przewodnika.

§3
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy polskiego prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu
bez konieczności informowania Uczestników.

