
Regulamin wycieczki skiturowej pod Kamień Karłowica 07.02.16 
  

I Cel imprezy 

 Popularyzacja skituringu  

 Oddanie czci M. Karłowiczowi w przeddzień rocznicy jego śmierci  

  

II. Nazwa imprezy 

„Pamiętajmy o Karłowiczu“ 

 

III. Organizator  
Portal SkitouroweZakopane.pl oraz Stowarzyszenie im. M. Karłowicza w Zakopanem 

 

IV. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów  
07.02.16, Kuźnice i Tatry 

 

 

V. Warunki uczestnictwa 

Wycieczka przeznaczona jest dla osób, które co najmniej znają podstawy skituringu, 

czyli:  

 wiedzą jak obsługiwać sprzęt skiturowy  

 wiedzą jak poprawnie i bezpiecznie podchodzić na nartach  

 zjeżdżały już na nartach skiturowych, a narciarstwo alpejskie opanowały w 

stopniu ponad podstawowym  

  

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy 

ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację 

niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub 

zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami.  

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w 

stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać 

zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z 

warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan 

zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia 

bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń 

wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. 

Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych 

substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka 

wynikającego z uczestnictwa w zawodach. 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz 

wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 



wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że 

zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą    z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). 

 

VI. Opłaty uczestnicstwa 

 Udział w wycieczcę jest darmowy, ale wymaga wcześniejszej rezerwacji 

miejsca na stronie skitourowezakopane.pl lub muzykanaszczytach.pl 

 Ilość miejsc na wydarzenie: 35 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym 

zakresie; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe 

podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich; 

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność ( w 

przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub 

prawnych opiekunów); 

 Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach 

niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na 

trasie, kradzieże; 

 Przewodnicy, ani organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestnika 

wycieczki – każdy uczestnik idzie na własną odpowiedzialność – w pełni 

świadomy zagrożeń czychających w górach 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 

trakcie trwania wycieczki; 

 Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z 

wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły 

wyższej"; 

 Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną 

troskę o środowisko naturalne; 

 Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej; 

 


