
REGULAMIN RAJDU 

  
Rajd Śnieżny 2016 w Karkonosze (dalej: Rajd) jest indywidualną wycieczką górską pod ogólna koordynacją Akademickiego Klubu                
Górskiego "Halny" przy Politechnice Poznańskiej (dalej: Halny). 

W Rajdzie uczestniczyć mogą tylko osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności                 
prawnych. 

Halny zapewnia możliwość uczestnictwa w grupowym zakupie biletów na przejazdy tam i z powrotem oraz rezerwację miejsc                 
noclegowych jak również organizuje metę na koniec Rajdu i znaczek rajdowy. 

Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. 

Trasy przejść przedstawione w informatorku są tylko propozycjami. Każdy uczestnik winien wybrać trasę przejścia stosownie do                
panujących warunków atmosferycznych i własnych możliwości. Wybierając inną trasę przejścia uczestnik winien zgłosić to              
koordynatorom oraz wskazać orientacyjną godzinę przyjścia do miejsca noclegu. 

Po górach należy poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach. 

Poruszając się po górach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i piwa. 

Każdy z uczestników zapewnia sobie wyżywienie we własnym zakresie. 

W Rajdzie nie uczestniczy przewodnik turystyki górskiej. Uczestnik nie mający doświadczenia w poruszaniu się po górach winien                 
zapewnić sobie udział przewodnika we własnym zakresie. 

Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania odzieży i wyposażenia adekwatnego do przebywania przez czas Rajdu w                 
terenie górskim, biorąc pod uwagę zmienność warunków atmosferycznych. 

Każdy z uczestników jest zobowiązany w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych do przestrzegania                
postanowień i regulaminów tych obiektów. 

W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić GOPR oraz osoby wyznaczone do koordynacji ze strony Halnego. 

Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będzie dochodził jakichkolwiek                 
roszczeń od Halnego oraz koordynatorów. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie po dniu 8 grudnia 2016 r. Halny nie gwarantuje zwrotu ceny. 

  

  
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Halny w celach niezbędnych do organizacji                
Rajdu. 

  
 


