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REGULAMIN Górskiego Rajcu Absolwenta Politechniki Wrocławskiej 

Szklarska Poręba 15-17.03.2019 

1. CEL RAJDU: 
1.1. Popularyzacja czynnego wypoczynku, turystyki pieszej oraz integracji między absolwentami 

Politechniki Wrocławskiej, 
1.2. Poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych Karkonoszy, 

 
2. ORGANIZATOR: 

Rajd organizowany jest przez Politechnikę Wrocławską i Stowarzyszenie Absolwentów 
Politechniki Wrocławskiej. Koordynatorem wyjazdu jest mgr inż. Kamil Nawirski. 

 
3. UCZESTNICY: 

3.1. W Rajdzie mogą wziąć udział wszyscy absolwenci Politechniki Wrocławskiej, po wysłaniu 
zgłoszenia do organizatorów i uregulowaniu opłaty.  

3.2. Organizator zezwala na zapisywanie osób towarzyszących.  
3.3. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się wszelkim 

poleceniom Organizatora. 
3.4. Poprzez swój udział w rajdzie uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie 

zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie Rajdu. Należy również 
przygotować sposób postępowania, w przypadku nawrotu choroby. 

3.5. Uczestnicy docierają do ośrodka przy pomocy własnych środków transportu lub 
komunikacją zbiorową. Jeżeli uczestnik planuje przybycie na rajd później niż o godzinie 21 
w piątek, powinien poinformować o tym organizatora.  

 
4. TERMIN: 

4.1. Rajd odbywa się w terminie 15-17 marca 2019 r. w Szklarskiej Porębie w Ośrodku 
Wypoczynkowym SUDETY.  

4.2. W piątek do ośrodka można przyjeżdżać od godziny 16, natomiast w niedzielę należy 
opuścić ośrodek przed godziną 16. 

 
5. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

5.1. Każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni ubiór oraz ekwipunek do 
wyjścia w góry.  

5.2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania dobrego humory i hojnego dzielenia się 
nim z innymi. 

5.3. Organizator nie zapewnia uczestnikom w trakcie trwania wyjazdu ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od 
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odpowiedzialności cywilnej ani żadnych innych form ubezpieczeń i zobowiązuję 
bezwzględnie każdego uczestnika do posiadania indywidualnego ubezpieczenia NNW. 

5.4.  Uczestnik zobowiązany jest do dbania o dobre imię Uczelni. 
5.5.  Każdy uczestnik powinien wyruszyć w trasę organizowaną lub zatwierdzoną przez 

organizatorów. 
 

6. SPRAWY TRUDNE: 
6.1. W przypadku spowodowania zniszczeń w miejscu noclegu, organizacji wydarzeń 

zbiorowych, w środkach komunikacji itd. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną 
i finansową za wyrządzone przez siebie szkody na rzecz firm i osób trzecich oraz Politechniki 
Wrocławskiej. 

6.2. W przypadku pomieszczeń i sprzętów, znajdujących się we wspólnym użyciu (np. wspólny 
pokój, wspólna kuchnia), jeśli ustalenie sprawcy zniszczenia będzie niemożliwe, za straty 
odpowiadają solidarnie wszyscy użytkownicy danego pomieszczenia/sprzętu. Sprawy 
sporne rozstrzyga ostatecznie Organizator. 

6.3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie 
przebywania na Rajdzie. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób 
trzecich za zachowanie uczestnika w trakcie Rajdu. 

6.4. Uczestnik zobowiązuje się nie nadużywać alkoholu ani nie używać innych substancji 
psychoaktywnych. 

6.5. Uczestnik zobowiązuje się nie zachęcać ani nie sprzedawać innym uczestnikom substancji, 
o których mowa w punkcie 6.4. 

6.6. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika oraz jego mieniem w trakcie Rajdu. 
W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika 
pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest Rajd.  

6.7. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego 
świadczenia w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie 
odpowiada. 

6.8. W przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika powyższych zasad, Organizatorzy mogą, 
nawet w trakcie trwania wydarzenia, odmówić Uczestnikowi prawa do dalszego udziału. 
Nie przysługuje uczestnikowi przy tym zwrot opłaty oraz dodatkowych kosztów – np. 
poniesionych z tytułu wcześniejszego powrotu z wyjazdu. 

 
7. ZAKOŃCZENIE: 

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna. 


