
FHU POLPLAST-ST
Marzena Mitręga
ul. 17 stycznia 2
64-100 Leszno
NIP: 6971586158

REGULAMIN PRZEBIEGU IMPREZY 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin przebiegu imprezy, zwany dalej Regulaminem, określa zasady zachowania Uczestników

podczas  Imprezy  organizowanej  i  prowadzonej  przez  Organizatora  wg  ustalonego  programu,  warunki

przebiegu Imprezy, zasady odpowiedzialności Uczestnika oraz Klienta za działania Uczestnika pozostające  

w związku z jego uczestnictwem w Imprezie.

2. Regulamin przebiegu imprezy wiąże swoją treścią Klienta oraz każdego zgłaszanego przez niego Uczestnika.

3. Zgłaszając swój udział w Imprezie, każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni

akceptuje jego postanowienia.

§2

DEFINICJE

Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1. Organizatorze – rozumie się przez to firmę FHU POLPLAST-ST MARZENA MITRĘGA z siedzibą w Lesznie

przy ul 17 Stycznia 2, NIP 697-158-61-58, REGON 301643564.

2. Instruktorze  –  rozumie  się  przez  to  osobę  fizyczną,  przeprowadzającą  i  sprawującą  nadzór  nad

Uczestnikami  oraz  przebiegiem  Imprezy,  bądź  jej  poszczególnymi  etapami,  posiadającą  odpowiednie

doświadczenie  do  przeprowadzania  Imprezy,  wydającą  wiążące  polecenia  dla  każdego  z  Uczestników  

w czasie trwania Imprezy; Instruktorami w rozumieniu Regulaminu są także przewodnicy i ratownicy górscy;

3. Uczestniku  –  rozumie  się  przez  to  osoby  fizyczne  biorące  udział  w  Imprezie  organizowanej  przez

Organizatora, na zasadach ustalonych odrębną umową zawartą z Klientem;

4. Kliencie – rozumie się przez to podmiot zlecający Organizatorowi organizację i przeprowadzenie Imprezy na

zasadach i  w terminach przewidzianych odrębną umową. Klientem może być także Uczestnik; wówczas

postanowienia Regulaminu dotyczące Uczestników obowiązują także Klienta;

5. Imprezie  – rozumie się przez to zorganizowane, różnorodne formy aktywności ruchowej Uczestników,  

w  tym  także  zaliczane  do  sportów  ekstremalnych,  przeprowadzane  przez  Organizatora  przy  pomocy

Instruktorów, zgodnie z programem, w miejscu i czasie uprzednio uzgodnionym z Klientem w odrębnej

umowie;
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6. Obiekcie  –  rozumie  się  przez  to  górskie  kolejki  linowe,  hotele,  pensjonaty,  schroniska,  ścianki

wspinaczkowe oraz  inne obiekty,  z  których korzystają  na własną odpowiedzialność Uczestnicy  w czasie

trwania Imprezy;

7. Sprzęcie  – rozumie się  przez  to  liny,  uprzęże,  akcesoria  zaliczane  do  sprzętu  wspinaczkowego,  kaski,

quady, samochody terenowe, markery paintballowi, oraz inne urządzenia powierzone Uczestnikowi przez

Organizatora w czasie trwania Imprezy; Sprzętem jest także sprzęt zabezpieczający i ochronny.

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest zgłoszenie Uczestnika przez Klienta dokonane Organizatorowi na

zasadach i warunkach przewidzianych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem.

2. Impreza jest organizowana dla zamkniętej grupy Uczestników, wskazanych przez Klienta.

3. Potwierdzeniem uczestnictwa  w  Imprezie  jest  zgłoszenie  się  Uczestnika  w  ustalonym przez  Organizatora

miejscu zbiórki  Uczestników w dniu rozpoczęcia Imprezy.  Potwierdzając Uczestnictwo uczestnik oświadcza

jednocześnie, że jego obecny stan zdrowia pozwala na udział w Imprezie.

4. Uczestnik bierze udział w Imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz jest świadomy niebezpieczeństw

związanych z  uprawianiem sportów ekstremalnych.  Uczestnik  przyjmuje  do  wiadomości,  że  uczestnicząc  

w imprezie jest on narażony na ryzyko rozstroju zdrowa, doznania uszkodzeń ciała lub złamań, zetknięcia się 

z pasożytami, pierwotniakami, bakteriami i innymi patogenami, zachorowania lub stania się nosicielem chorób

odzwierzęcych albo przenoszonych drogą zwierzęcą.

5. Klient we własnym zakresie i na własny koszt zawiera umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków, chyba że strony ustala inaczej.

6. Uczestnicy nie wnoszą opłat z tytułu uczestnictwa w Imprezie, które pokrywa Klient na zasadach ustalonych 

w odrębnej umowie zawartej z Organizatorem.

7. Organizator nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek kwot pieniężnych Uczestnikowi związanych z organizowaniem

Imprezy, w szczególności w sytuacji odwołania Imprezy przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych,

w szczególności wskutek pogorszenia się warunków atmosferycznych, jak również w przypadku rezygnacji

Uczestnika przed lub trakcie trwania Imprezy.

8. Każdy  Uczestnik  przystępując  do  udziału  w  Imprezie  zrzeka  się  dochodzenia  w przyszłości  jakichkolwiek

roszczeń wobec Organizatora, w tym odszkodowania w razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia przez

Uczestnika mienia stanowiącego jego własność w związku z udziałem w Imprezie.
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§4

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I PRAWIDŁOWY PRZEBIEG IMPREZY

1. W czasie trwania Imprezy Uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez

Organizatora, każdego Instruktora lub inne osoby upoważnione, co jest warunkiem koniecznym prawidłowego

przebiegu Imprezy, bądź poszczególnych jej etapów.

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie trwania Imprezy,

o których zostali poinformowani przez Organizatora przed rozpoczęciem Imprezy, a w przypadku poruszania

się  po  drogach  publicznych  oraz  poza  nimi  quadami,  samochodami  terenowymi  lub  innymi  pojazdami

silnikowymi,  Uczestnicy  zobowiązani  są  dodatkowo  przestrzegać  przepisów  ustawy  z  dnia  20  czerwca  

1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku, nr 108, poz. 908 z późniejszymi

zmianami).

3. Uczestnik  jest  zobowiązany do  przestrzegania  regulaminów i  przepisów regulujących zasady korzystania  

z użytkowanych w czasie Imprezy Obiektów. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podczas

pobytu w Obiekcie.

4. Uczestnik jest  zobowiązany do udzielenia Organizatorowi rzetelnych informacji  dotyczących swojego stanu

zdrowia, zażywanych leków oraz posiadanych alergii. W tym celu Organizator ma prawo do odebrania od

Uczestników oświadczeń dotyczących powyższych informacji.

5. Organizator zapewnia zabezpieczenie Imprezy poprzez obecność w czasie jej trwania ratownika medycznego

lub ratownika mającego aktualnie ważne uprawnienia w zakresie Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.

6. W razie gdy Uczestnik uległ wypadkowi podczas Imprezy lub jest świadkiem wypadku innego Uczestnika, ma

obowiązek zawiadomić niezwłocznie o zdarzeniu Organizatora lub Instruktora.

§5

SPRZĘT, ODZIEŻ I OBUWIE

1. Organizator  zapewnia  Uczestnikom niezbędny  Sprzęt  do  przeprowadzenia  poszczególnych  konkurencji  na

każdym etapie Imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi odzieży i obuwia.

2. Każdy Uczestnik we własnym zakresie, tj. na swój koszt oraz według własnego uznania kompletuje odzież  

i obuwie (sportowe, trekkingowe, narciarskie itp., w zależności od programu Imprezy) zdaniem Uczestnika

zapewniające mu komfort podczas Imprezy, w tym zachowanie odpowiedniej temperatury ciała. 

3. Uczestnik  przy doborze odzieży i  obuwia  powinien uwzględnić  możliwe do wystąpienia zmiany warunków

pogodowych, w szczególności w rejonach górskich i podgórskich, takie jak nagłe załamania pogody, opady

atmosferyczne, silny wiatr itp.

4. Organizator  nie  odpowiada  za  szkody  spowodowane  niezgodnym  z  instrukcjami  i  przeznaczeniem

posługiwaniem się przez Uczestnika Sprzętem, w tym ostrymi narzędziami takimi jak nóż, siekiera, bagnet

oraz otwartym ogniem w terenie, na którym obowiązuje zakaz jego używania.
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5. Organizator nie odpowiada za prywatne przedmioty, będące w posiadaniu Uczestnika, które podczas imprezy

uległy uszkodzeniu lub zostały zagubione w związku z udziałem Uczestnika w Imprezie.

§6

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobie trzeciej, a także

innemu  Uczestnikowi,  w  szczególności  w  razie  naruszenia  przez  Uczestnika  obowiązujących  zasad

bezpieczeństwa lub zasad eksploatacji Sprzętu powierzonego Uczestnikowi przez Organizatora.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zagubienie lub umyślne zniszczenie sprzętu przekazanego mu

przez Organizatora, użytkowanego przez niego podczas Imprezy. Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności za

zużycie sprzętu wynikające z normalnej eksploatacji.

3. Klient odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone Organizatorowi lub szkody, za które Organizator

ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich, w tym względem innego Uczestnika, spowodowane przez

Uczestnika, którego dotyczyła umowa zawarta z Klientem oraz pozostające w związku z jego uczestnictwem w

Imprezie,  w szczególności  w razie naruszenia  przez Uczestnika obowiązujących zasad bezpieczeństwa lub

zasad eksploatacji Sprzętu powierzonego Uczestnikowi przez Organizatora.

4. W  przypadku  wyrządzenia  szkody  przez  Uczestnika,  Klient  oraz  Uczestnik  zobowiązani  są  zwrócić

Organizatorowi równowartość wyrządzonej szkody w wysokości określonej w wystawionej przez Organizatora

fakturze VAT. Zwrot kosztów naprawy sprzętu  nastąpi  w terminie 7 dni  od dnia doręczenia  Uczestnikowi

faktury VAT, przelewem na podany rachunek bankowy Organizatora. Zobowiązanie Klienta oraz Uczestnika ma

charakter solidarny.

5. Zwrot kosztów naprawy sprzętu nie zwalnia zobowiązanych od zapłaty pozostałej części odszkodowania, aż do

pełnego naprawienia wyrządzonej Organizatorowi szkody.

§7

MAŁOLETNI UCZESTNICY

1. Do  opiekuna  prawnego  małoletniego  Uczestnika  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia  niniejszego

Regulaminu  dotyczące  osoby  Uczestnika.  Na  opiekunie  prawnym małoletniego  Uczestnika  ciążą  te  same

obowiązki, które Regulamin nakłada na małoletniego Uczestnika, przy czym odpowiada on za własne działania

i zaniechania, jak również za działania i zaniechania małoletniego. Opiekun prawny małoletniego odpowiada

za szkodę wyrządzoną przez małoletniego, jak gdyby sam ją wyrządził.

2. Opiekun prawny małoletniego Uczestnika zobowiązany jest do poinformowania małoletniego o obowiązkach,

jakie nakłada na niego Regulamin,  zapewnienia przestrzegania  Regulaminu przez małoletniego Uczestnika

oraz  dokładania  starań  do  realizacji  przez  niego  poleceń  Organizatora,  Instruktorów  lub  innych  osób

upoważnionych.
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3. W przypadku, gdy opiekun prawny małoletniego Uczestnika jest również Uczestnikiem Imprezy lub przebywa

w miejscu, gdzie odbywa się Impreza, zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad małoletnim Uczestnikiem

podczas spędzania przez niego czasu wolnego od zajęć organizowanych w ramach Imprezy. Organizator  

nie jest wtedy zobowiązany do zapewnienia opieki nad małoletnim Uczestnikiem.

4. Opiekun prawny  małoletniego Uczestnika  zobowiązany jest  do  jego  odbioru  po  zakończeniu  Imprezy  lub

wyznaczenia osoby upoważnionej, która dokona tego w jego imieniu. W przypadku małoletnich Uczestników,

którzy ukończyli  13 lat,  ich opiekun prawny może jednak wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót

małoletniego Uczestnika do miejsca jego stałego pobytu.

§8

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1. Organizator  lub  Instruktor  ma  prawo  odsunąć  od  udziału  w  Imprezie  każdego  Uczestnika  
w przypadku, gdy Uczestnik:

1) znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub w ocenie Organizatora zachodzi tego

rodzaju podejrzenie;

2) nie powinien brać udziału w Imprezie ze względu na stan zdrowia, który w ocenie Organizatora lub

Instruktora nie pozwala na bezpieczny udział w Imprezie bądź poszczególnym etapie Imprezy;

3) utrudnia sprawną realizację programu Imprezy;

4) nie wykonuje podczas Imprezy poleceń Organizatora, Instruktora lub innych osób upoważnionych do

zapewnienia bezpieczeństwa pozostałych Uczestników;

5) nie posiada odpowiedniej odzieży lub obuwia dostosowanych do panujących warunków atmosferycznych,

a udział Uczestnika może prowadzić z tej przyczyny do utraty zdrowia lub zagrożenia życia.

2. Przed rozpoczęciem Imprezy lub poszczególnych jej etapów Organizator:

1) zastrzega  sobie  możliwość  odebrania  od  Uczestników  oświadczeń,  zawierających  informację,  że  

są pełnoletni, nie znajdują się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających, że ich stan zdrowia

pozwala  na  uczestniczenie  w  tego  typu  Imprezie  oraz  zostali  poinformowani  przez  Organizatora  

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas realizacji;

2) może odebrać od Uczestników dodatkowe oświadczenia o ewentualnej odpowiedzialności Uczestników za

szkodę powstałą w czasie Imprezy;

3) zapozna  Uczestników  z  programem  Imprezy  oraz  obowiązującymi  zasadami  postępowania,  

w szczególności poprzez poinformowanie Uczestników o zasadach korzystania z powierzonego Sprzętu,

w tym sprzętu zabezpieczającego i ochronnego.

§9

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Organizator nie świadczy usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach

turystycznych (tj. Dz.U.2017,1553 z późn. zm.), a wyłącznie organizuje zajęcia survivalowe trwające nie dłużej

niż 10 godzin na dobę.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik wyraża zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie  

i  przechowywanie swoich danych osobowych przez  Organizatora  w celu  niezbędnym do przeprowadzenia

Imprezy,  jak  również  w  przyszłości.  Uczestnik  oświadcza  ponadto,  że  został  poinformowany  przez

Organizatora,  jako  administratora  danych  osobowych  w  rozumieniu  powołanej  ustawy,  o  możliwości

przeglądania danych osobowych, oraz ich modyfikacji.

2. W braku odmiennego pisemnego zastrzeżenia przyjmuje się, że Uczestnik przystępując do Imprezy wyraża

tym  samym  zgodę  na  zamieszczenie  jego  wizerunku  przez  Organizatora  w  materiałach  reklamowych,  

w tym na stronie internetowej Organizatora.
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