
 

REGULAMIN WYPRAWY SPORT ADVENTURE Wyprawa Gruzja Kazbek 

I. ORGANIZATOR 

ORGANIZATOREM wydarzenia SPORT ADVENTURE Wyprawa Gruzja Kazbek, zwanego dalej WYPRAWĄ, 

są: 

• Sport Adventure sp z o o z siedzibą w 32-080 Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 43 NIP 

5130268525 , reprezentowana przez Marcin Szymański / koordynator całości wyprawy, punkt 

kontaktowy dla Uczestnika, zwany dalej liderem wyprawy.   

• AT ANIMATOR, Marcin Szopa 43-502 Czechowice-Dziedzice Ul. Dolna 10 NIP: 652-135-13-08  

Koncesja organizatorów Turystyki: 1104, Gwarancja Ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA, Wysokość 

Zabezpieczenia Finansowego 312757,50 zł zwany dalej ORGANIZATOREM  

ORGANIZATOR   ma prawo do wynajęcia na miejscu podwykonawców, którzy będą realizować część 

usług. Podwykonawcą akcji górskiej jest Mountain Freaks Mountain Travel and Adventure Agency. 

Organizator jest odpowiedzialny za usługi, które wykona podwykonawca.  

II. CHARAKTERYSTYKA WYPRAWY 

1. SPORT ADVENTURE Wyprawa Gruzja Kazbek jest wyprawą wysokogórską, której celem jest zdobycie 

szczytu góry Kazbek.  

2. Program wyprawy obejmuje również elementy turystyki lokalnej w Gruzji. Program zamieszczono 

jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Uczestnicy wyprawy realizują jej cel działając podczas akcji górskiej w trzy osobowych zespołach z 

przewodnikiem. Zespoły wyznaczy lider wyprawy.  

4. Zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas wyprawy będzie realizowane zgodnie z informacją 

zawartą w programie (załącznik nr 1).  

5. W wyprawie mogą wziąć udział wyłącznie UCZESTNICY, przez których rozumie się osoby, które 

spełniają następujące warunki: 

• dokonały REJESTRACJI zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,  

• wniosły wszystkie wymagane opłaty na konto ORGANIZATORA w całości, 

• są osobami pełnoletnimi i posiadają ważny paszport,  

• zaakceptowały regulamin oraz przekazały liderowi wyprawy podpisane oświadczenie 

(załącznik nr 2 do regulaminu), 

• spełniają warunki wymienione w regulaminie akcji górskiej (pnkt  IV regulaminu wyprawy), 

III. TERMIN I MIEJSCE WYPRAWY 

1. WYPRAWA odbędzie się w dniach od 30.08.2020 (wylot w nocy 29.08z Warszawy) do 07.09.2021 

(przylot do Warszawy).  



 

2. W przypadku zaistnienia ważnych powodów związanych z bezpieczeństwem UCZESTNIKÓW 

ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany daty WYPRAWY, przy czym UCZESTNICY zostaną o 

tym poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 

WYPRAWY oraz w formie poczty elektronicznej przesłanej na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym nie później niż 72 godziny przed pierwotnie planowanym rozpoczęciem WYPRAWY. 

Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony ORGANIZATORA 

dodatkowych zobowiązań w stosunku do UCZESTNIKA ani jakichkolwiek roszczeń UCZESTNIKA w 

stosunku do ORGANIZATORA. 

IV. REGULAMIN AKCJI GÓRSKIEJ 

1. Przewodnicy wysokogórscy Agencji Mountain Freaks są przeszkoleni z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy oraz ratownictwa w górach, co za tym idzie należy ściśle przestrzegać ich zaleceń i 

reguł, które określają.  

2. Organizator jest odpowiedzialny za poprawne wykonanie programu wyprawy i czuwanie nad 

bezpieczeństwem uczestników, w związku z tym należy stosować się ściśle do zaleceń lidera i 

przewodników oraz przestrzegać ustalonych przez nich zasad.  

3. Podczas wyprawy należy przestrzegać punktualności oraz zasad bezpieczeństwa.  

4. Lider/przewodnicy Agencji Mountain Freaks zastrzegają sobie prawo do zaniechania lub 

przerwania ataku szczytowego, lub wycofania z ataku szczytowego poszczególnych/wszystkich 

uczestników wyprawy, jeżeli ze względu na okoliczności, w szczególności pogodę, porę dnia lub stan 

psychofizyczny uczestnika, uznają to za konieczne.  

5. Podczas ataku szczytowego przypada jeden przewodnik na 3 uczestników wyprawy (dokładnie 

wyszczególnione w planie wyprawy) i w przypadku niemożności kontynuowania ataku szczytowego 

przez choćby jednego uczestnika w wyniku choroby wysokościowej, niedomagania fizycznego, 

wypadku, czy decyzji indywidualnej o przerwaniu wspinaczki, lider i przewodnicy są zobligowani do 

zapewnienia tej osobie bezpieczeństwa w pierwszej kolejności. Może to skutkować tym, że cała grupa 

będąca pod opieką danego przewodnika lub lidera Agencji Mountain Freaks przerwie atak szczytowy i 

zejdzie do bazy.  

6. Organizator może rozwiązać umowę z uczestnikiem w trybie natychmiastowym w trakcie jej 

realizacji, jeżeli uczestnik w jakikolwiek sposób utrudnia sprawne przeprowadzenie wyjazdu lub 

stwarza niebezpieczeństwo dla siebie lub innych uczestników. Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi 

uczestnik, a zwrot części wynagrodzenia za niewykorzystane usługi nie przysługuje.  

7. Możliwe jest przepinanie się na linach w przypadku konieczności i zebranie do bazy 3 

najsłabszych uczestników ataku, tak aby reszta osób mogła kontynuować akcję górską.  

8. Przepinanie się z liny na linę jest możliwe tylko do wysokości Plateau i tylko za zgodą 

przewodnika/lidera  Agencji Mountain Freaks. 

9. To przewodnicy/lider Agencji Mountain Freaks decydują, kto musi zejść do bazy. Decyzje tych 

osób są niepodważalne, gdyż posiadają one dużo większe doświadczenie na Kazbeku, niż uczestnicy 

wyprawy. 



 

10. Jest tylko jedna próba ataku szczytowego podczas całej wyprawy. 

11. Każdy uczestnik musi posiadać sprzęt niezbędny podczas wyprawy na Kazbek. Lista sprzętu 

wymaganego zamieszczono w załączniku nr 3 do regulaminu.  

12. Każdy uczestnik musi mieć odpowiednio przygotowaną odzież na atak szczytowy:  

http://mountainfreaks.ge/jak-sie-ubrac-na-atak-szczytowy-na-kazbek-i-elbrus/ 

13. Podczas akcji górskiej jedzenie każdy przygotowuje we własnym zakresie przy wykorzystaniu 

wcześniej zakupionych produktów i sprzętu, który posiada. Możliwe jest, że trzeba będzie topić śnieg 

w celu uzyskania wody. 

14. Każdy uczestnik wyprawy musi przeczytać informacje zamieszczone na blogu, które pozwolą 

mu się lepiej przygotować do wyprawy i odpowiedzą na 99% pytań:  http://mountainfreaks.ge/blog/ 

15. Uczestnicy wyprawy muszą samodzielnie zapoznać się z potencjalnymi chorobami i 

zagrożeniami mogącymi wystąpić na wysokościach oraz skompletować apteczkę, w której będą  

znajdować się: leki przeciwbólowe (na ból głowy, ból brzucha, ból gardła), leki na dolegliwości 

żołądkowe, antybiotyk o jak najszerszym spektrum działania, aspiryna, lek osłonowy na żołądek, 

Diuramid (6 sztuk.), 2 bandaże elastyczne, plastry (do stosowania na rany oraz odciski) oraz opatrunki, 

a także dokonać stosownych szczepień, jeśli są konieczne (informacji na temat szczepień udz ielają 

Stacje Sanitarno Epidemiologiczne). 

16. Uczestnik wyprawy jest zobowiązany przestrzegać regulaminów i innych przepisów prawa, 

obowiązujących w miejscach pobytu oraz polskich i zagranicznych przepisów celno – dewizowych. 

17. Uczestnicy pokrywają ze środków własnych wszystkie wydatki niewymienione w ofercie. Co za 

tym idzie muszą posiadać środki finansowe na ich pokrycie.  

18. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić wszelkie ewentualne nieprawidłowości w formie pisemnej 

lub ustnej w czasie trwania wyjazdu.  

19. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane: działaniem siły wyższej, działaniem lub 

zaniechaniem uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w 

wykonywaniu usług przewidzianych w wyprawie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było 

przewidzieć lub uniknąć.  

V. REJESTRACJA I OPŁATY 

1. Przez REJESTRACJĘ w WYPRAWIE rozumie się wypełnienie i przesłanie liderowi wyprawy za 

pośrednictwem strony internetowej zgłoszenia udziału oraz wniesienie opłat (zaliczka oraz opłata za 

udział). 

2. Zaliczka powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania 

formularza zgłoszeniowego. Po upływie 7 dni lider wyprawy anuluje zgłoszenie. W przypadku osób, 

które zapisały się na listę osób oczekujących na zapis czas ten liczony jest od momentu wysłania 

wiadomości email o zgłoszeniu chęci uczestnictwa w wyprawie.  



 

3. Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany w odpowiedzi na przesłane 

zgłoszenie uczestnictwa, wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny. 

4. Lider wyprawy potwierdza przyjęcie REJESTRACJI UCZESTNIKA pocztą elektroniczną przesłaną na 

adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

5. O przyjęciu REJESTRACJI decyduje kolejność wpływu zaliczek na wskazane konto.  

6. Opłaty wniesione po terminie zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc zostaną zwrócone 

przelewem na konto bankowe nadawcy w ciągu 7 dni licząc od chwili doręczenia ORGANIZATOROWI 

własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego przez wpłacającego, 

którego REJESTRACJA w IMPREZIE nie została przyjęta.  

7. Wysokość zaliczki jest stała i wynosi 500zł 

8. Wysokość opłaty za udział w wyprawie wynosi 8000zł zł. Osoby, które do dnia 10.02.2021 zapisały 

się na listę oczekujących otrzymują zniżkę w wysokości 5% od powyższej kwoty. Opłatę za udział w 

wyprawie uczestnicy są zobowiązani wnieść zgodnie z następującym grafikiem:  

- 2500zł do 31.03.2021 

- 2500zł do 31.05.2021 

- Pozostałą kwotę do 30.06.2021 

9. Niewniesienie opłaty za udział w terminie uprawnia ORGANIZATORA do skreślenia UCZESTNIKA. 

UCZESTNIKOWI nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.  

10. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat oraz zniżek w każdej chwili bez 

podania przyczyny. Zmiana ta może dotyczyć wyłącznie osób zapisujących się po ogłoszeniu 

powyższego.  

11. O zmianie wysokości opłat bądź zniżek ORGANIZATOR poinformuje na stronie internetowej 

IMPREZY najpóźniej na trzy dni przed wejściem zmian w życie.  

12. ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i przeniesienia prawa do udziału 

w IMPREZIE na inną osobę po zakończeniu procesu REJESTRACJI. Zmiany takiej można dokonać nie 

później niż do 05.08.2021. Koszty związane z zamianą biletu lotniczego ponosi osoba wnioskująca o 

zmianę. 

13. Opłata za udział pokrywa następujące świadczenia: 

• udział w wyprawie w charakterze uczestnika 

• szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa i posługiwania się sprzętem wspinaczkowym 

• opiekę przewodnika w grupie trzy osobowej w trakcie akcji górskiej  

• bilet lotniczy z bagażem nadawanym  

• transport na miejscu 

• zakwaterowanie jak wymieniono w programie (załącznik 1)  



 

• wyżywienie jak wymieniono w programie (załącznik 1)  

• opiekę lidera grupy podczas całej wyprawy 

• ubezpieczenie 

• wypożyczenie namiotu 

• konny transport bagaży głównych 

• bluza, koszulka i czapka z nadrukiem okolicznościowym 

• specjalne trofeum Łowcy Przygód 

• pomoc w przygotowaniu wyprawy, konsultacje przez email i FB 

• zdjęcia z wyprawy 

14. W razie zarządzenia przez władze lokalne wymogu przedstawienia testu na COVID19, uczestnik 

wyprawy jest zobowiązany przeprowadzić go na własny koszt i przedstawić stosownym organom w 

określonym czasie i miejscu. W przypadku wystąpienia takiej konieczności uczestnicy wyprawy zostaną 

o niej poinformowani przez organizatora.  

VI. UTRWALANIE/ PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

1. UCZESTNIK upoważnia ORGANIZATORA do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w 

następujących formach: 

• utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 

formie, 

• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie 

jego udziału w wyprawie, 

• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

• publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,  

• emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

2. Lider wyprawy ma prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom wyprawy sublicencji 

na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres 

udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów i sponsorów będzie dostępna jest na stronie 

internetowej wyprawy. 

 



 

VII. REZYGNACJA / DYSKWALIFIKACJA 

1. Pod żadnym pozorem UCZESTNIK nie może zrezygnować z udziału w wyprawie w trakcie jej trwania 

bez poinformowania lidera i podpisania stosownych dokumentów.  

2. UCZESTNIK może zostać wykluczony z udziału w wyprawie decyzją lidera za niestosowanie się do 

Regulaminu i jego załączników, bądź rażące naruszenie zasad współżycia społecznego albo dobrego 

imienia ORGANIZATORA. 

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W WYPRAWIE 

1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione 

są łącznie następujące warunki: 

a) zgłaszający udział w wyprawie wypełnił i przesłał ORGANIZATOROWI formularz zgłoszeniowy,  

b) UCZESTNIK wniósł zaliczkę za udział w wyprawie. 

W takim przypadku UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania 

przyczyny; po upływie powyższego terminu prawo to wygasa.  

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować lidera o swojej decyzji; 

informację taką należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

marcin@sportadventure.pl ,  przy czym informacja ta powinna zawierać jednoznaczne oświadczenie o 

wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy a także wskazanie numeru rachunku bankowego, na który 

ma zostać dokonany zwrot wniesionej opłaty. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy ORGANIZATOR zwróci wszystkie otrzymane od UCZESTNIKA 

płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym 

zostanie on poinformowany o decyzji UCZESTNIKA. UCZESTNIK nie ponosi żadnych kosztów związanych 

ze zwrotem. 

4. Organizator rekomenduje wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w wyprawie. 

Ubezpieczenie takie można wykupić zgłaszając taki zamiar liderowi wyprawy w termin ie do 5 dni od 

momentu wpłaty zaliczki. Jego cena to 4.5% wartości opłat za udział w wyprawie. Szczegółowe 

informacje o powyższym ubezpieczeniu: https://w3.signal-iduna.pl/_e-policy/info/owu/  

IX. ODWOŁANIE IMPREZY 

1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania wyprawy w każdej chwili bez podania przyczyny. 

2. UCZESTNICY zostaną poinformowani o odwołaniu wyprawy poprzez informację na stronie 

internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres podany przez 

UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym. 

3. W przypadku odwołania wyprawy przez ORGANIZATORA wniesione przez UCZESTNIKÓW opłaty 

zostaną zwrócone UCZESTNIKOM w całości najpóźniej w ciągu 14 dni od doręczenia 

ORGANIZATOROWI przez UCZESTNIKA własnoręcznie podpisanej dyspozycji wraz ze wskazaniem 

numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot wniesionych opłat.  

 



 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oficjalną stroną internetową wyprawy jest domena www.sportadventure.pl  

2. UCZESTNICY mogą zabrać ze sobą wyłącznie bagaż spełniający wymagania określone przez linie 

lotnicze zapewniające przelot. Przewoźnik zostanie wskazany na stronie internetowej wyprawy. 

3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez UCZESTNIKA 

na wyprawę. 

4. ORGANIZATOR ma prawo w każdej chwili zażądać od UCZESTNIKA paszportu w celu jego 

identyfikacji. 

5. UCZESTNIK jest zobowiązany do posiadania przy sobie własnego paszportu przez cały czas trwania 

wyprawy, dlatego w interesie każdego UCZESTNIKA jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentu 

przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź zagubieniem.  

6. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez ORGANIZATORA mogą korzystać 

wyłącznie UCZESTNICY wyprawy. 

7. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu 

obowiązującą interpretacją jest interpretacja ORGANIZATORA.  

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Program wyprawy 

2. Oświadczenie uczestnika 

3. Lista obowiązkowego wyposażenia 

4. Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach turystycznych wynikające z 

Ustawy o Turystyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN WYPRAWY  

ZAŁĄCZNIK NR 1: Program wyprawy 

DZIEŃ CZYNNOŚCI UWAGI 

30.08 1. przylot do Tbilisi (wcześnie rano)                                                  

2. przejazd busami do Stepancminda                                 

3. zakwaterowanie w Stepancminda                                  

4. briefing/ obiad                                                                                 

5. wydanie wypożyczanego sprzętu                                   

6. wspólna kolacja                                                    

7. czas wolny 

ZAKWATEROWANIE:  

- guesthouse organizatora 

WYŻYWIENIE: 

- obiad/ kolacja w cenie 

31.08 1. śniadanie 

2. zakupy 

3. wyjazd pod kościółek 

4. trekking do bazy I 

ZAKWATEROWANIE: 

- namioty 

WYŻYWIENIE: 

- śniadanie w cenie 

- pozostałe: własne 

01.09 1. trekking przez lodowiec do bazy II ZAKWATEROWANIE 

- namioty 

WYŻYWIENIE 

- własne 

02.09 1. wyjście aklimatyzacyjne 

2. szkolenie 

ZAKWATEROWANIE 

- namioty 

WYŻYWIENIE 

- własne 

03.09 1. atak szczytowy (jeśli warunki 

pogodowe będą sprzyjające) 

ZAKWATEROWANIE 

- namioty 

WYŻYWIENIE 

- własne 

04.09 1. zejście do wsi Stepancminda 

2. opcjonalnie atak szczytowy (dzień 

zapasowy) 

ZAKWATEROWANIE 

- guesthouse organizatora 

WYŻYWIENIE 

- kolacja w cenie 

05.09 1. wyjazd do Tbilisi ZAKWATEROWANIE 

- hotel organizatora 

WYŻYWIENIE 

- śniadanie w cenie 

- kolacja w cenie 

06.09 1. zwiedzanie Tbilisi i okolic ZAKWATEROWANIE 



 

- hotel organizatora 

WYŻYWIENIE 

- śniadanie w cenie 

07.09 1. wylot do Polski (wcześnie rano)   

 

REGULAMIN WYPRAWY  

ZAŁĄCZNIK NR 2: Oświadczenie uczestnika 

WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA, KTÓRE BĘDZIE PODPISYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WYPRAWY 

NA MIEJSCU W GRUZJI PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPRAWY 

 

Ja, niżej podpisany/a niniejszym przyjmuję wszelkie ryzyko związane z moim uczestnictwem  w 

wyprawie, o którym mowa w niniejszej Umowie oraz oświadczam, że:  

1. Zostałem/am poinformowany/a, że wyjazd, w którym dobrowolnie biorę udział niesie za sobą 

możliwość zranienia, kalectwa, a nawet śmierci na skutek działania różnych sił natury oraz 

podróżowania miejscowymi środkami transportu. 

2. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie wspinaczki oraz innych sportów górskich stwarza ryzyko utraty 

zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

3. Świadom/a jestem ryzyka, jakie niesie ze sobą wyjazd w teren wysokogórski ze szczelinami 

lodowymi, spadającymi kamieniami i lawinami. 

4. Zdaję sobie sprawę z ujemnych konsekwencji mogących wystąpić w trakcie wyjazdu,  

w szczególności wystąpienia odmrożeń, oparzeń słonecznych, chorób wynikających z przebywania na 

znacznych wysokościach. 

5. Świadom jestem, że w trakcie wyjazdu mogą wystąpić nieprzewidywalne sytuacje, niezależne od 

woli stron, takie jak: załamania pogody, brak żywności, wody, choroby, ukąszenia, atak zwierząt.  

6. Zdaję sobie sprawę, że podczas wyjazdu mój sprzęt, żywność, ekwipunek, pieniądze oraz dokumenty 

mogą być narażone na utratę. 

7. Sprawdziłem/am stan mojego zdrowia, który jest dobry i nie wskazuje na to, żeby istniały 

ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania przeze mnie wspinaczki i innych sportów 

górskich i ekstremalnych oraz do wzięcia udziału w tej wyprawie, która wiąże się z trudnymi warunkami 

klimatycznymi i przyrodniczymi, a w szczególności z przebywaniem na wysokościach powyżej 3000 m 

n.p.m. Oświadczam również, że nie choruję na żadne choroby przewlekłe, a w szczególności na: 

cukrzycę, astmę, nadciśnienie tętnicze oraz nie przeszedł-em/szłam zawału serca. Oświadczam, iż 

wiem, że aby objąć ochroną ubezpieczeniową choroby przewlekłe konieczne jest wykupienie 

dodatkowego ubezpieczenia, które nie jest zawarte w cenie wyprawy. Rozumiem, iż zatajenie choroby 

przewlekłej skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ubezpieczenia zawartego w cenie wyprawy 

oraz obowiązkiem pokrycia całości ewentualnych kosztów wynikających z potrzeby skorzystania z 



 

pomocy medycznej w trakcie wyprawy lub ewentualną akcją ratunkową i poszukiwawczą. O wszelkich 

pogorszeniach mojego zdrowia, złym samopoczuciu, niedomaganiach, obniżeniu formy psychofizy-

cznej i wszelkich innych dolegliwościach, które wystąpią w trakcie wyprawy będę informować 

niezwłocznie Lidera.  

8. Świadom/a jestem, że podczas wyjazdu pomoc ratunkowa, transportowa oraz medyczna w 

miejscach odległych od cywilizacji jest znacznie ograniczona, czasem niemożliwa.  

9. Wyrażam zgodę na to, że Lider będzie sprawował opiekę i koordynował działania grupy podczas 

wyprawy. Jednocześnie rozumiem, że każdy Uczestnik wyprawy zobowiązany jest stosować się do 

poleceń Lidera, a jeśli tego nie uczyni, oznacza to, że rezygnuje z opieki Lidera, przestaje być 

uczestnikiem wyprawy oraz ponosi wszelakie konsekwencje z tym związane. Rozumiem, że Liderzy 

mają prawo do zaniechania lub przerwania ataku szczytowego, lub wycofania z ataku szczytowego 

poszczególnych/wszystkich członków wyprawy, jeżeli ze względu na okoliczności, w szczególności 

pogodę, porę dnia lub stan psychofizyczny którejś z osób, uznają to za konieczne. Rozumiem również, 

że podczas ataku szczytowego przypada jeden przewodnik na 3 uczestników wyprawy (dokładnie 

wyszczególnione w planie wyprawy) i w przypadku niemożności kontynuowania ataku szczytowego 

przez choćby jednego Uczestnika w wyniku choroby wysokościowej, niedomagania fizycznego, 

wypadku, czy decyzji indywidualnej o przerwaniu wspinaczki, Lider i przewodnicy są zobligowani do 

zapewnienia tej osobie bezpieczeństwa w pierwszej kolejności. Rozumiem, że może to skutkować tym, 

że cała grupa będąca pod opieką danego przewodnika lub Lidera przerwie atak szczytowy i zejdzie do 

bazy.  

Oświadczam, że jestem w pełni przygotowany/ana do wzięcia udziału w wyjeździe organizowanym 

przez Agencję (w tym: zdrowotnie, kondycyjnie, pod względem umiejętności technicznych, pod 

względem formalnoprawnym oraz finansowo).  

Jednocześnie oświadczam, że mój udział w wyjeździe jest dobrowolny i podejmuję go tylko i wyłącznie 

na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że zrzekam się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych od Agencji, jej pracowników, współpracowników oraz podwykonawców za szkody 

powstałe w ww. zakresie bez ich winy.  

WIZERUNEK I DANE OSOBOWE 

Chcę wziąć czynny udział w wyprawie Sport Adventure Gruzja Kazbek i oświadczam, że wiem, iż wiąże 

się to z utrwalaniem na zdjęciach i filmach, a następnie ewentualną publikacją relacji z wydarzenia. 

Wyrażam zezwolenie na utrwalenie i przetwarzanie mojego wizerunku zgodnie z informacją poniżej, 

którą w pełni zrozumiałem i akceptuję. 

Wizerunek – informacja: 

Podczas wydarzenia są wykonywane zdjęcia i filmy, na których możesz być ujęty przy  zmaganiach 

sportowych. Publikacja wizerunku uczestników zmagających się w konkurencjach służy popularyzacji 

sportu oraz zachęcenia innych osób do brania udziału w kolejnych wydarzeniach sportowych. Zdjęcia i 

filmy wykonywane są w sposób spontaniczny przez zaangażowanych fotografów/kamerzystów, którzy 

nie mają możliwości wybiórczego dokumentowania, skupiają się bowiem na ciekawych ujęciach 

niezależnie od osoby. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby 

sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy prawie autorskim i 



 

prawach pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli 

wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli – zezwolenie na 

rozpowszechnianie wizerunku nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu 

Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego odwołanie oświadczenia jest skuteczne, 

jeżeli doszł jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Przetwarzanie danych osobowych 

(Twojego wizerunku) w świetle RODO odbywa się przy rejestracji Wydarzenia sportowego  na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią. 

W razie nieszczęśliwego wypadku proszę o powiadomienie następującej osoby: 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………… 

(telefon/ email) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

(adres) 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika imprezy) 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

(miejscowość data) 



 

REGULAMIN WYPRAWY  

ZAŁĄCZNIK NR 3: Lista obowiązkowego wyposażenia 

 

a) czapka + kominiarka + buff 

b) bielizna oddychająca 

c) ciepła bluza polarowa 

d) kurtka puchowa 

e) kurtka wiatroszczelna (z tkaniny gore- tex lub podobnej) 

f) spodnie wiatroszczelne (z tkaniny gore- tex lub podobnej) 

g) ciepłe skarpetki 

h) stuptuty 

i) ciepłe buty wysokogórskie klasy D2 (nie trekkingowe!), szcze gółowy opis obuwia: 

https://www.trekking-alps.com/how-to-choose-alpine-hiking-boots/ UWAGA: niewłaściwe obuwie 

dyskwalifikuje z udziału w ataku szczytowym 

j) bardzo ciepłe rękawice albo łapawice + rękawiczki cienkie  

k) plecak ok. 75 litrów jako bagaż główny 

l) plecak ok. 45 litrów jako podręczny 

m) okulary lodowcowe (oraz ewentualnie dodatkowo gogle narciarskie)  

n) raki dopasowane do posiadanych butów 

o) uprząż + dwa karabinki 

p) czekan 

q) czołówka + zapasowe baterie  

r) menażka + sztućce 

s) duży termos (min. 0,7 litra lub 1 litr) 

t) kuchenka turystyczna, najlepiej typuJETBOIL(jednocześnie przypominam, że przewóz butli z 

gazem samolotem jest zakazany, butle do nabycia na miejscu) 

u) ciepły śpiwór (zalecamy temperaturę komfortową: -10 stopni Celsjusza) 

v) karimata lub mata samopompująca 

w) kije trekkingowe 

x) kask wspinaczkowy 



 

y)           podręczna apteczka, w niej: leki przeciwbólowe (na ból głowy, ból brzucha, ból gardła), leki na 

dolegliwości żołądkowe, antybiotyk o jak najszerszym spektrum działania, aspiryna, lek osłonowy na 

żołądek, może być Diuramid (6 sztuk.), 2 bandaże elastyczne, plastry (do stosowania na rany oraz 

odciski) oraz opatrunki 

UWAGA: sprzęt ten będzie sprawdzany na miejscu. Brakujące elementy można wypożyczyć pod 

warunkiem zamówienia go w terminie do tygodnia po wpłacie zaliczki. Zamówienie z rozmiarówką 

należy przesłać na mail: marcin@sportadventure.pl w terminie do 3 tygodni od momentu dokonania 

zapisu. Organizator nie gwarantuje dostępności sprzętu dla wszystkich uczestników – jego dostępność 

zależy od kolejności zamówień. Cennik wypożyczanego sprzętu: https://mountainfreaks.ge/wp-

content/uploads/2020/01/PRICE-LIST-OF-MOUNTAIN-EQUIPMENT-RENTAL.pdf  

 

REGULAMIN WYPRAWY 

ZAŁĄCZNIK NR 4: OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach turystycznych. 

wynikające  z Ustawy o turystyce: https://sportadventure.pl/regulamin/warunki-uczestnictwa-w-

imprezach-turystycznych-2021.pdf 

  

https://mountainfreaks.ge/wp-content/uploads/2020/01/PRICE-LIST-OF-MOUNTAIN-EQUIPMENT-RENTAL.pdf
https://mountainfreaks.ge/wp-content/uploads/2020/01/PRICE-LIST-OF-MOUNTAIN-EQUIPMENT-RENTAL.pdf
https://sportadventure.pl/regulamin/warunki-uczestnictwa-w-imprezach-turystycznych-2021.pdf
https://sportadventure.pl/regulamin/warunki-uczestnictwa-w-imprezach-turystycznych-2021.pdf

