REGULAMIN WYPRAWY PARTNERSKIEJ …………………rok
Wyprawa konno- raftingowa. Termin wyprawy ………………rok

Postanowienie Ogólne
Koordynator wyprawy Andrzej Ziółkowski, zamieszkały w Sarnikierz 15, 73-155 Węgorzyno, Polska,
odpowiedzialny jest za koordynację wyprawy partnerskiej w góry Syberii, Rosja
w terminie:
od

…………………………..

Organizowana wyprawa konno - raftingowa w rejon ……………………………. jest wyprawą partnerską.
Koordynator- Pilot jest odpowiedzialny za logistykę całej wyprawy partnerskiej tzn.: transport na terenie
Ałtaju, sprzęt oraz wyposażenie potrzebne do realizacji wyprawy, a także zwierzęta transportowe.
Oznacza to, że Andrzej Ziółkowski, jako koordynator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
nieprzewidziane zdarzenia, wynikłe w trakcie trwania wyprawy partnerskiej. Każdy uczestnik wyprawy
partnerskiej przed wyjazdem zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o własnej odpowiedzialności
oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyprawie.
Wyjazd partnerski w góry Ałtaju, łączy w sobie elementy sportów ekstremalnych i w związku z tym, niosą ze
sobą zagrożenie życia i zdrowia.
Organizatorem wyprawy jest firma rosyjska „Centrum Aktywnej Turystyki” z Nowosybirska

Warunki Uczestnictwa w wyprawie partnerskiej
1.Członkiem wyprawy może być każdy posiadający przygotowanie fizyczne i predyspozycje, a także brak
przeciwwskazań zdrowotnych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą być Uczestnikami wyłącznie pod opieką prawnych opiekunów.
3.Uczestnik wyjazdu ponosi koszty organizacyjne danego wyjazdu w kwocie ……... Euro W skład tej kwoty wchodzi::

Transport na terenie Ałtaju, przewodnicy, pilot, sprzęt specjalistyczny (pianki, kaski, kamizelki oraz raft lub
katamaran, namioty), asekuracja, konie z przewodnikiem ałtajskim oraz wyżywienie obozowe na 14 dni
wyprawy (dwa posiłki dziennie plus przekąska)
Uczestnik dodatkowo ponosi koszt : zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia oraz wizy rosyjskiej
4.Uczestnicy są zobowiązani dysponować odpowiednim ekwipunkiem i odzieżą wymaganym na danej wyprawie
Wykaz odzieży i ekwipunku Uczestnicy otrzymują od Koordynatora wyprawy,
5.Wszystkie działania związane z wyjazdem oraz podczas jego trwania, a w szczególności wybranej trasy przejazdu,
wybieranych noclegów, wyżywienia itp. Uczestnik realizuje według planu wyprawy, który otrzyma i zaakceptuje przed
wyjazdem. Koordynator wyprawy dołoży wszelkich starań aby pomóc uczestnikowi podczas przygotowania do
wyjazdu, jak i w trakcie samej wyprawy, Pomoc dla uczestników będzie odbywała się w zakresie sugestii w kwestiach
takich jak: przygotowanie sprzętu, odzieży, zakupu biletu lotniczego, wyrobienie wizy, wybór formy ubezpieczenia,
przygotowanie niezbędnych dokumentów.
6.Uczestnik jest zobowiązany posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do uczestnictwa w wyprawie i dostarczyć je
w razie potrzeby (paszport, bilet lotniczy, wiza itp.)
7.Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i szanowania miejscowego prawa (w tym przepisów celnych), jak i
panujących w danym rejonie obyczajów. Konsekwencje z łamania prawa i obyczajów przez uczestnika ponosi
wyłącznie uczestnik.
8.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody w trakcie trwania wyprawy oraz
zobowiązuje się do ich niezwłocznego naprawienia w sposób określony przepisami prawa oraz bezpośredniego
pokrycia wyrządzonych szkód z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają
ich prawni opiekunowie.
9.Każdy uczestnik sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz nie naraża na jego brak pozostałych uczestników
wyprawy partnerskiej
10.Uczestnik ma obowiązek zadbania we własnym zakresie o zawarcie turystycznych polis ubezpieczeniowych lub
obejmujących odpowiedzialnością zdarzenia losowe wynikłe z powodu uprawiania sportów ekstremalnych,
pokrywających koszty leczenia, transportu chorego (włącznie z transportem lotniczym służb medycznych i
ratunkowych) oraz transportem zwłok do kraju na wypadek zdarzenia śmiertelnego.
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Zawarcie Umowy
§2
1. Zawarcie Umowy dotyczące wyprawy partnerskiej polega na:
a) podpisaniu Deklaracji Zgłoszenia oraz Regulaminu-Umowy, mówiącym o zapoznaniu się z regulaminem wyprawy
partnerskiej, a następnie dostarczeniu jej przez Uczestnika pocztą, wraz z oświadczeniem o zwolnieniu od
odpowiedzialności i przejęciu ryzyka.
b) wniesieniu opłaty wstępnej

Warunki Płatności
§3
1.Z chwilą zawarcia Umowy Uczestnik zobowiązany jest wpłacić część kosztów na poczet organizacji wyprawy
partnerskiej, (transport na terenie Ałtaju, rezerwacja koni i przewodników, samochodów) w wysokości ………. Euro
lub równowartość w złotych polskich (wg średniego kursu z danego dnia), w terminie określonym w karcie zgłoszenia.
Brak wniesienia wpłaty jest równoznaczny z niezawarciem Umowy.
2.Pozostała należność w kwocie …… Euro lub równowartość w złotych polskich (wg średniego kursu z danego dnia), winna
być dokonana nie później, niż 30 dni przed rozpoczęciem wyprawy.
3.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wyprawy partnerskiej, zwrotowi nie podlega kwota wpłacona na
organizację wyprawy w wysokości ……. Euro lub równowartość w złotych polskich (wg średniego kursu z danego dnia)
4.Koszty wyprawy zostały skalkulowane przy minimum 10 osobach. Jeśli grupa nie zostanie zebrana, wyprawa może
nie dojść do skutku, a Koordynator zwróci wpłaconą kwotę lub pozostali Uczestnicy pokryją różnicę w kalkulacji
wyprawy
5.Wpłaty należy dokonać na konto: Santander Bank Polska S.A. nr- 26 1910 1048 2217 6701 3289 0001
Z opisem : wyprawa partnerska (rodzaj), data wyprawy oraz nazwisko Uczestnika
6.Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe.

Odpowiedzialność
§4
W trakcie wyprawy:
1. Koordynator wyprawy partnerskiej Andrzej Ziółkowski w żadnym stopniu nie odpowiada za życie, zdrowie i
bezpieczeństwo Uczestników.
2. Koordynator nie odpowiada za zatrzymanie lub nie wpuszczenia Uczestnika przez służby celne, graniczne,
parkowe, policji, wojska i inne działania lub zaniechania Uczestnika wyjazdu, dzięki którym nie może on osiągnąć
zaplanowanych celów wyprawy.
3. Koordynator nie odpowiada za dotarcie Uczestników wyprawy do miejsca przeznaczenia jak i ich powrót do kraju
(szczególnie nie bierze odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania linii lotniczych, opóźnienia jak i
odwołanie lotu)
4. Koordynator zastrzega sobie prawo do odwołania (do dnia rozpoczęcia imprezy włączenie) wyprawy partnerskiej z
przyczyn niezależnych od siebie tj. działanie siły wyższej, wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz
państwowych, samorządowych, innych instytucji itp.) W takiej wyjątkowej sytuacji zwrotowi nie podlega z przyczyn
obiektywnych, kwota pierwszej wpłaty w wysokości ……. Euro.
.

Data:

………….

Data:

Czytelny podpis Koordynatora

……………

Czytelny podpis Uczestnika

,……………………………………

……………………………………..

Po podpisaniu umowy, proszę przesłać dokument listownie na adres:
Andrzej Ziółkowski
ul. Jeziorna 121 a .
72004 Tanowo
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