WARUNKI UCZESTNICTWA
W OBOZACH HIMALAJSKICH W TATRACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY POLSKIE HIMALAJE w 2021 roku
Klub Sportowy Polskie Himalaje z siedzibą w Krakowie (NIP 945 215 05 30; REGON 121360472), założony w 2010
roku, został wpisany przez Prezydenta Miasta Krakowa do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących
działalności gospodarczej pod nr KS/99. Jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Działa na
podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.
Ponieważ klub nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie organizatora turystyki oraz pośrednika
turystycznego, dlatego też zawierać będzie umowy z właściwymi podmiotami do realizacji określonej usługi bądź
usług. Odpowiedzialność za jej wykonanie leży po stronie danego podmiotu. Zadaniem klubu jest pomagać
realizować różne marzenia, mniej lub bardziej ambitne cele, pomagać poznawać świat i piękno przyrody.

GŁÓWNE ZASADY
1. Podstawą udziału w obozie jest wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza rejestracyjnego (preferowana
forma dostarczenia – skan przesłany mailem).
2. Po złożeniu formularza, w terminie do 10 dni, należy wpłacić na konto klubu pierwszą ratę w odpowiedniej
wysokości (ok. 30 proc. od podanej ceny) i tym samym potwierdzić chęć udziału w obozie. Brak wpłaty po upływie
terminu jej wniesienia spowoduje przesunięcie danej osoby na listę rezerwową.
3. Pozostałą kwotę należy uiścić nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem obozu pod rygorem utraty miejsca i
wpłaconej zaliczki.
4. Każda osoba, składając podpisany formularz zgłoszeniowy i wpłacając zaliczkę, tym samym potwierdza, że
zapoznała się z warunkami uczestnictwa w obozie i akceptuje je w całości.
5. Klub zastrzega sobie prawo odwołania obozu z przyczyn od niego niezależnych. Anulowanie może nastąpić
również w przypadku istnienia realnego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników.
6. Uczestnikowi obozu nie przysługuje zwrot kosztów za świadczenia niewykorzystane z jego własnej winy.
Zastrzeżenie to dotyczy również przerwania pobytu lub zatrzymania uczestnika przez uprawnione władze z
powodów, na które klub nie miał wpływu.
7. Każda osoba ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w obozie w każdej chwili przed jego rozpoczęciem.
Wówczas z zaliczki potrącona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł pod warunkiem, że daną osobę
zastąpi inna osoba. W przeciwnym razie zaliczka nie zostanie zwrócona. Natomiast jeżeli rezygnacja nastąpi po
wpłacie drugiej raty, wówczas zwrot należności będzie pomniejszony o zaliczkę i wszystkie poniesione koszty,
niemożliwe do odzyskania przez klub.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i jest świadomy faktu, że trekkingi górskie niosą naturalne ryzyko kontuzji,
urazu, zranienia czy śmierci, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa. Uczestnik
potwierdza, że akceptuje owo ryzyko i bierze na siebie odpowiedzialność z tego wynikającą, zwłaszcza w
przypadku niezastosowania się do poleceń kierownika/lidera grupy.
9. Osoba, która zamierza wziąć udział w obozie oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by przed wyjazdem do
Zakopanego sprawdzić swój stan zdrowia oraz kondycję psychofizyczną na tyle, aby była zdolna do uczestnictwa
we wszystkich elementach obozu. Ponadto oświadcza, że przed przyjazdem zapozna się z podstawowymi
zasadami postępowania i zachowania w terenie górskim.
10. Każda osoba odpowiada za szkody powstałe z jej winy i zobowiązuje się do pokrycia kosztów w miejscu
zdarzenia.
11. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń opiekuna/lidera grupy, a także do przestrzegania
regulaminów i innych przepisów obowiązujących w danym miejscu i w czasie podróży.
12. Wszelkie uwagi należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od zakończenia obozu. Reklamacje rozpatrywane będą
w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

TERMINY OBOZÓW ORAZ ICH LIDERZY
1-9 maja
29 maja - 6 czerwca
26 czerwca - 4 lipca
7-15 sierpnia

(Anna Czerwińska, Robert Celiński, Marcin Mentel)
(Rafał Fronia, Aleksander Lwow)
(Marcin Kaczkan, Jerzy Natkański)
(Sylwia Bajek, Leszek Cichy)

Programy obozów są zróżnicowane z uwagi na to, że szlaki turystyczne po stronie słowackiej zostaną
otwarte dopiero 15 czerwca. Dlatego też bazą wypadową w terminach 1-9 maja oraz 29 maja – 6
czerwca będzie w pierwszych dniach schronisko PTTK w Dolinie Roztoki im. Wincentego Pola, a
potem ośrodek API w Zakopanem na Pardałówce. Natomiast dla uczestników obozów w
terminach 26 czerwca – 4 lipca i 7-15 sierpnia bazą wypadową będzie wyłącznie schronisko. Obozy
zaczynać się będą w soboty w porze obiadowej i kończyć po tygodniu niedzielnym śniadaniem.
W połowie każdego z turnusów przewidziany jest dla relaksu i podniesienia poziomu integracji
fakultatywny wypad na Pieniński Przełom Dunajca. Do wyboru będą trzy możliwości: rafting 8osobowym pontonem lub kajakiem (1-2-osobowym), albo tratwami flisackimi. Cena „na dziś” 100-120
zł z dojazdem do Szczawnicy i powrotem do miejsca kwaterowania.
Klub bierze również na swoje barki pośrednictwo w załatwianiu miejsca na parkingu w Palenicy
Białczańskiej dla osób, które przyjadą swoimi samochodami. Klub poczyni starania o udzielenie zniżki
przez gospodarza parkingu dla osób, które przy zgłoszeniu zaznaczą w mailu tę opcję.
KOSZT UCZESTNICTWA: 1610 zł. Zgłoszenie należy potwierdzić wpłatą na konto klubu pierwszej
raty w wysokości 480 zł. Druga rata płatna nie później, aniżeli na 30 dni przed rozpoczęciem obozu.
PODSTAWOWE ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

- zakwaterowanie (osiem noclegów) i taksa klimatyczna;
- sześć/siedem dni wędrówki z liderami (do wyboru jest 13 tras/opis na stronie klubu w aktualnościach);
- projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych;
- spotkania edukacyjno-szkoleniowe, prelekcje, rozmowy kameralne;
- gadżety (ręcznik koloru czerwonego z białym haftem o wymiarach 30x50 cm,
okolicznościowa koszulka koloru białego – bawełniana lub oddychająca – z czerwonoczarnym nadrukiem, pamiątkowy certyfikat z autografami liderów, statuetka-rzeźba z
wizerunkiem Giewontu oraz imienną tabliczką, batony energetyczne, foliowana mapa Tatr)
- upominek;
- ubezpieczenie NNW;
- opieka przedstawiciela klubu od pierwszego do ostatniego dnia obozu.
UWAGA! Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o zaznaczenie tej opcji w korespondencji

mailowej.
KONTO do wpłat należności:
Klub Sportowy Polskie Himalaje
31-228 Kraków, ul. Pleszowska 7/2
BSR: 92 8589 0006 0000 0031 9388 0001
tytuł wpłaty: TATRY 2021 imię i nazwisko (prosimy nic więcej nie dopisywać)

