
 

REGULAMIN WYPRAWY RUNMAGEDDON ADVENTURE TATRZAŃSKI WEEKEND Z MNICHEM 11-

13.09.2020  

I. ORGANIZATOR 

ORGANIZATOREM wydarzenia są: 

• Marcin SZYMAŃSKI, Runmageddon Adventure 4values, 31-512 Kraków, ul Topolowa 6/13; 

NIP: 953-187-49-89, zwany dalej Liderem Grupy RMG Adventure/ koordynator całości 

wyprawy, punkt kontaktowy dla Uczestnika, opiekun grupy.  

• TAMiTU Tatry, Grzegorz Wiercioch, 34-500 Zakopane, ul. Bulwary Słowackiego 4a/1 NIP: 736-

106-62-19, zwany dalej organizatorem akcji górskiej 

 

II. CHARAKTERYSTYKA WYPRAWY 

1. RUNMAGEDDON ADVENTURE tatrzański weekend z Mnichem, (zwany dalej wyprawą) jest 

wyprawą wysokogórską, której celem jest odbycie szkolenia z poruszania się w terenie górskim oraz 

wspinaczkowym oraz podjęcie próby wejścia na Mnicha.  

2. Program zamieszczono jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.   

3. Uczestnicy wyprawy realizują jej cel działając w 4 osobowych zespołach z przewodnikiem. Zespoły 

wyznaczy lider grupy. 

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 posługują się językiem polskim, 

• zaakceptowały regulamin oraz przekazały liderowi grupy 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 11-13.09.2020 roku.  

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, ratownicy TOPR oraz instruktorzy wspinania 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 ich zaleceń oraz 

przestrzegać ustalonych przez nich zasad.  

3. Podczas wyprawy należy przestrzegać punktualności oraz zasad bezpieczeństwa. 

4. Liderzy/przewodnicy jeśli uznają to za koniecznie, zastrzegają sobie prawo do zaniechania lub 

przerwania ataku szczytowego, poszczególnych lub wszystkich uczestników wyprawy z 

powodu pogody, pory dnia lub stanu psychofizycznego uczestnika.  

5. Podczas ataku szczytowego jeden przewodnik przypada na 4 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 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. To przewodnicy/lider decydują, kto musi zejść do bazy. Decyzje tych osób są niepodważalne. 



 

8. Każdy uczestnik musi posiadać sprzęt niezbędny podczas wypraw, listę sprzętu podano na 

stronie internetowej wyprawy.  

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

obowiązujących w TPN. 

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

za tym idzie muszą posiadać środki finansowe na ich pokrycie. 

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

lub ustnej w czasie trwania wyprawy.  

12. 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 

 

V. REJESTRACJA I OPŁATY 

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

pośrednictwem strony internetowej zgłoszenia udziału oraz wniesienie opłaty. 

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

przesłania formularza zgłoszeniowego. Po upływie 7 dni lider wyprawy anuluje zgłoszenie.   

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

zgłoszenie uczestnictwa, wskazując w tytule przelewu imię i nazwisko oraz nazwę wyprawy. 

4. Lider grupy 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 liderowi wyprawy 

własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego przez wpłacającego, 

którego REJESTRACJA w wyprawie nie została przyjęta. 

7. Opłata za udział wynosi 699zł (dotyczy pierwszych pięciu miejsc) 750zł dla pozostałych miejsc. 

8. Opłatę za udział należy wnieść przelewem na wskazane konto bankowe w nieprzekraczalnym 

terminie do 7 dni przed rozpoczęciem wyprawy 

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

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

później niż siedem dni przed rozpoczęciem wyprawy.  



 

10. Opłata za udział pokrywa następujące świadczenia: 

• udział w wyprawie w charakterze uczestnika 

• szkolenie podstawowe z zakresu poruszania się w terenie wysokogórskim oraz 

wspinaczkowym, w tym: poręczowanie w eksponowanym terenie, budowanie stanowisk, zjazdy na 

linach w warunkach tatrzańskich, autoratownictwo. 

• wypożyczenie sprzętu wspinaczkowego niezbędnego do działania w górach (uprzęże, kaski, 

liny, sprzęt do asekuracji)  

• opiekę przewodnika w grupie 4 osobowej w trakcie akcji górskiej  

• zakwaterowanie na campingu Pod Krokwią (namioty własne – istnieje możliwość odpłatnego 

wypożyczenia namiotu) 

• transport lokalny w trzecim dniu (bilet na bus do Morskiego Oka) 

• opiekę lidera grupy podczas całej wyprawy 

• ubezpieczenie 

• medal pamiątkowy 

• pomoc w przygotowaniu wyprawy, konsultacje przez email i FB 

 

 

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 IMPREZIE, 

• 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. Dyrektor 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 nie stosowanie 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 7 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 opłatę 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. 

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 

mailto:marcin@sportadventure.pl


 

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 liderowi 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: sportadventure.pl 

3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez 

UCZESTNIKA na wyprawę. 

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. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN WYPRAWY RUNMAGEDDON ADVENTURE tatrzański weekend z Mnichem 

ZAŁĄCZNIK NR 1: Program wyprawy 

 

Dzień 1 (11.09.2020):  

Do 18:00 – przyjazd na camping Pod Krokwią 

19:00 – 20:00: przywitanie/ przedstawienie kadry instruktorskiej/ omówienie programu wyprawy 

 

Dzień 2 (12.09.2020):  

07:30: wyjście do Kuźnic, przejście na Halę Gąsienicową 

09:00 – 15:00: realizacja programu szkolenia tatrzańskiego - nauka poruszania się w terenie górskim 
oraz wspinaczkowym, poręczowanie w eksponowanym terenie, budowanie stanowisk, zjazdy na 
linach w warunkach tatrzańskich, autoratownictwo. 

15:00 – 16:30: pieszy powrót do campu 

17:00: czas wolny, ognisko 

 

Dzień 3 (13.09.2020)  

06:00: wyjazd busem do Palenicy Białczańskiej 

08:00 – 16:00: akcja górska – wejście na Mnicha drogą „przez płytę” 

16:00 – 17:00: powrót do Zakopanego, zakończenie wyprawy 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

REGULAMIN WYPRAWY RUNMAGEDDON ADVENTURE tatrzański weekend z Mnichem 

ZAŁĄCZNIK NR 2: Oświadczenie uczestnika  

 

Ja …………………………………………………………………………………………… 

(czytelne imię i nazwisko/ PESEL) 

niniejszym oświadczam, że: 

1. Jestem osobą pełnoletnią i mam zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie 

nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, które mogą w 

jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność 

podejmowania decyzji.  

2. Zostałem/am poinformowany/a, że udział w RUNMAGEDDON ADVENTURE tatrzański weekend, 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. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin imprezy.  

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

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

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

lodowymi, spadającymi kamieniami i lawinami. 

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

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

wysokościach. 

6. Świadom/a jestem, że w trakcie wyjazdu mogą wystąpić nieprzewidywalne sytuacje, niezależne od 

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

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

dokumenty mogą być narażone na utratę. 

8. 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. Stan mojego zdrowia nie daje również przeciwskazań do wzięcia udziału w tej wyprawie, 

która wiąże się z trudnymi warunkami klimatycznymi i przyrodniczymi, a w szczególności z 

przebywaniem na wysokościach powyżej 1500 m n.p.m. Oświadczam również, że nie choruję na 

żadne choroby przewlekłe, a w szczególności na : cukrzycę, astmę, nadciśnienie tętnicze oraz nie 



 

przeszedłem/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 

psychofizycznej i wszelkich innych dolegliwościach, które wystąpią w trakcie wyprawy będę 

informować niezwłocznie Lidera.  

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

miejscach odległych od cywilizacji jest znacznie ograniczona, czasem niemożliwa.   

10. 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 wszelkie 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.  

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

organizowanym przez Agencję (w tym: zdrowotnie, kondycyjnie, pod względem formalnoprawnym 

oraz finansowo). 

12. 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 organizatora i lidera, współpracowników oraz podwykonawców za 

szkody powstałe w bez ich winy. 

 



 

Chcę wziąć czynny udział w imprezie RUNMAGEDDON ADVENTURE tatrzański weekend z Mnichem 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 RUNMAGEDDON ADVENTURE tatrzański weekend z Mnichem 

ZAŁĄCZNIK NR 3: Lista obowiązkowego wyposażenia 

 

• Wodoodporna kurtka (Goretex lub podobne) 

• Ciepłe ubranie (bluza polarowa, długie spodnie) 

• Czapka i rękawiczki 

• Buty sportowe z grubszą podeszwą 

• Własny prowiant podczas wyprawy 

• Ciepłe lub zimne napoje 

• Okulary przeciwsłoneczne 

• Krem z filtrem 

• Mały plecak (do 40l) 

 
UWAGA: sprzęt ten będzie sprawdzany na miejscu.  

 


