
Rajd Wiosenny Dookoła Dusznik Zdroju – regulamin

1. Organizatorem imprezy turystycznej jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze, Terenowe Koło PTTK Ducha gór Liczyrzepy z siedzibą 57-343 
Duszniki Zdrój, ul Zdrojowa 8

2. Rajd przeznaczony jest dla osób powyżej 8 lat. Dzieci i młodzież niepełnoletnia 
uczestniczy tylko pod opieką osoby dorosłej.

3. Organizator określa rodzaj imprezy, jej termin, miejsce zbiórki, wysokość oraz tytuł 
ewentualnych opłat, ramowy harmonogram przebiegu oraz wyznacza osobę 
prowadzącą imprezę i Kierownika imprezy. Kierownik i osoba prowadząca stanowią 
Kierownictwo Imprezy.

4. Od uczestników wymagana jest ogólna sprawność i kondycja fizyczna. Każdy 
uczestnik mający stymulator serca powinien posiadać paszport urządzenia, a stosujący
na stale leki powinni mieć jednorazową ich dawkę. 

5. Uczestnicy powinni posiadać odzież ochronną przeciwdeszczową i chroniącą a od 
wyziębienia organizmu (stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych), 
mocne i wygodne buty oraz zapas żywności i napojów na czas trwania imprezy.

6. Z obowiązku i ku rozwadze przypominamy , że członkowie PPTK mający opłacone 
składki są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali biorą 
udział na własną odpowiedzialność (winni ubezpieczyć się indywidualnie).

7. Uczestnik wycieczki w zakresie przebiegu imprezy zobowiązuje się do 
podporządkowania poleceniom Kierownictwa. W przypadkach rażącego naruszania 
postawień regulaminu kierownictwo rajdu może wykluczyć taką osobę z dalszego 
uczestnictwa .

8. Zabrania się samowolnego zmieniania trasy wycieczki oraz oddalania się od grupy bez
osobistego powiadomienia Kierownictwa.

9. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania kulturalnego i nie prowokowania 
konfliktów. Uczestnicy Imprezy szanują się wzajemnie bez względu na swój 
światopogląd.

10. W czasie trwania rajdu zabrania się spożywania środków odurzających, dopalaczy i 
napojów alkoholowych w znacznych ilościach. 

11. Uczestnik zgłaszając się na starcie wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku 
utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie Imprezy do publikacji informacji na 
stronie internetowej Koła oraz w artykułach prasowych czasopism współpracujących z
Kołem. W razie stwierdzenia, że któreś ze zdjęć zawiera treści niepożądane Uczestnik 
jest zobowiązany zgłosić takie zdjęcie do usunięcia ze strony internetowej kontaktując
się z administratorem strony Koła.

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Kierownictwa imprezy. Sprawy sporne
należy rozstrzygać po zakończeniu imprezy u Organizatora.



13. Uczestnik wpłacając opłatę wpisową oraz podpisując się na liście uczestników 
równocześnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem imprezy i zobowiązuje się do 
jego przestrzegania. 

Życzymy przyjemnego wędrowania i dobrego humoru na trasie!

Organizator 


