
WARUNKI  UCZESTNICTWA  
w  XIX Rodzinnym Obozie Górskim „SŁOWACJA – WYSOKIE TATRY 2018”  

4 - 15.08.2018  r. 
Warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w imprezie 

 
§1 

1. Organizatorem imprezy jest Oddział Wojskowy  PTTK przy Klubie 4. RBLog., ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław, 
tel. 261 65 37 39  i  500 035 134; ; mail: owpttksow@wp.pl 

2. Obóz jest imprezą górską o średnim stopniu trudności. Mogą w niej uczestniczyć osoby, którym stan zdrowia  
oraz  kondycja fizyczna umożliwiają uprawianie turystyki górskiej. 

3. Obóz przeprowadzony zostanie na Słowacji na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP). Bazą 
imprezy jest . Bazą imprezy jest TATRZAŃSKA ŁOMNICA. Adres bazy: Penzión Zora Family, Tatranská 
Lomnica 11, 059 60 Vysoké Tatry tel. 00421 52 4467084, tel. kom. 00421 903 779 120, www.penzion-zora.sk  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków i urazów oraz szkód w mieniu, spowodowanych  
przez uczestnika imprezy. 

§2 

1. Umowa o udział w imprezie zostaje zawarta w momencie podpisania „Karty Zgłoszenia” (można odesłać 
mailem, za podpis uważamy wpisanie nazwiska na karcie) i dokonania wpłaty I raty. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność ich rodziców  
lub upoważnionych przez nich pełnoletnich opiekunów. 

3. Przyjmuje się, że uczestnik imprezy zna podstawowe zasady bezpieczeństwa poruszania się w górach, posiada 
ubiór i sprzęt stosowny do uprawiania turystyki górskiej oraz apteczkę osobistą.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu zakwaterowania, Karty 
Turysty, Dekalogu Turysty Górskiego oraz przepisów Tatrzańskiego Parku Narodowego.  

5. Uczestnicy imprezy organizują i realizują własny, indywidualny program turystyczny, na własny koszt  
i na własną odpowiedzialność. Pomocnicze informacje dotyczące pobytu w Słowacji, atrakcji turystycznych 
regionu Wysokich Tatr, zasad poruszania się i bezpieczeństwa  w górach, zostaną przesłane uczestnikom przed 
obozem na ich adresy mailowe. Wydany zostanie również Informator. 

6. Każda wycieczka w góry odbywa się na osobistą odpowiedzialność uczestnika, ale planowana trasa powinna  
być zgłoszona organizatorowi i obowiązkowo do „zeszytu wyjść pensjonatu”. 

7. Uczestnicy mogą skorzystać z opracowanych przez organizatora propozycji wycieczek górskich. 

§3 

1. Organizator określa następujące zasady wnoszenia opłat przez uczestnika: 
I    rata  –  120 zł wpisowe (koszty organizacyjne)    do 31.01.2018 
II   rata  –  100 € (zaliczka nr 1 na rezerwację pobytu)   do 25.02.2018 
III  rata  –  100 € (zaliczka nr 2)      do 31.03.2018 
IV  rata  –  pozostała część kosztów + opłata klimatyczna              do 30.06.2018 
 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika w imprezie z wpłaconej kwoty potrącona zostaje kwota należna  
      organizatorowi wynikająca z realnie poniesionych kosztów przez organizatora. 
 
3.  W ramach wpisowego, wpłaty za noclegi i opłaty klimatycznej organizator zapewni: 

a) noclegi w pokojach 2 - 3.osobowych, a za dopłatą w pokoju 1.osobowym 
b) ubezpieczenie NW i KL 
c) możliwość poznania szlaków górskich i atrakcji krajoznawczych 
d) opiekę organizacyjną 
e) materiały informacyjno-krajoznawcze 

§ 4 

1. Organizator ma obowiązek przyjąć reklamację złożoną przez Uczestnika w formie pisemnej w ciągu 
     14 dni od daty zakończenia imprezy. Rozpatrzenie reklamacji musi nastąpić w ciągu 30 dni od jej złożenia. 
 


