
 

REGULAMIN WYPRAWY WYPRAWA PARALOTNIARSKA SPORT ADVENTURE 

Poniższy Regulamin zawiera: 

I. Charakterystykę wydarzenia. 

II. Informację o terminie i miejscu jego realizacji. 

III. Zakres świadczeń zawartych w cenie. 

IV. Regulamin szkolenia paralotniowego określający prawa i obowiązki uczestnika.  

V. Warunki rejestracji i zgłoszenia udziału w wydarzeniu: 

- rejestracja, 

- opłata za udział, 

- warunki rezygnacji, dyskwalifikacja oraz odwołanie wydarzenia.  

VI. Informacje o podmiotach współorganizujących oraz o zakresie ich odpowiedzialności.  

VII. Informacje o utrwalaniu i przetwarzaniu wizerunku – przepisy RODO. 

VIII. OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach turystycznych 

wynikające z Ustawy o Turystyce.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Szczegółowy program wydarzenia 

2. Lista obowiązkowego wyposażenia uczestnika 

3. Oświadczenie uczestnika 

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

wynikające z Ustawy o Turystyce. 

5. Oświadczenie opiekuna prawnego małoletniego uczestnika wydarzenia Sport Adventure 

 

 

 

 



 

I. CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA 

1. Wyprawa Paralotniarska Sport Adventure, (zwany dalej wydarzeniem) to przedsięwzięcie 

sportowo- turystyczne, którego celem jest zdobycie podstawowych uprawnień 

paralotniarskich oraz aktywna rekreacja.   

2. Szczegółowy program zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.   

3. Zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas wydarzenia będzie realizowane zgodnie z informacją 

zawartą w programie (załącznik nr 1 regulaminu).  

4. W wydarzeniu 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 wskazane przez ORGANIZATORA w całości,  

• są osobami pełnoletnimi i posługują się językiem polskim,  

• zaakceptowały regulamin oraz przekazały liderowi grupy podpisane oświadczenie (załącznik 

do regulaminu), 

• spełniają warunki wymienione w regulaminie szkolenie paralotniarskiego (pnkt IV 

regulaminu). 

II. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA 

1. WYDARZENIE odbędzie się w dniach 16-20.05.2022 roku w Międzybrodziu Żywieckim.  

III. ZAKRES USŁUG ZAWARTYCH W CENIE 

1.  Opłata za udział pokrywa następujące świadczenia: 

• szkolenie paralotniowe Etap I zgodnie z programem szkolenia do uzyskania uprawnienia 

podstawowego do pilotowania paralotni wpisywanego do świadectwa kwalifikacji pilota,  

• wypożyczenie sprzętu do szkolenia, 

• egzamin i wydanie świadectwa, 

• zakwaterowanie w pokojach dwuoosbowych 

• wyżywienie w wariancie śniadanie i obiad, 

• ubezpieczenie, 



 

• pamiątkowe trofeum  Łowców Przygód 

• ubranie okolicznościowe, 

• udział w kolacji – spotkaniu towarzyskim przy grillu, 

• udział w wodnej atrakcji, wycieczki SUP  

• opiekę lidera grupy, 

• zdjęcia z wydarzenia 

IV. REGULAMIN SZKOLENIA PARALOTNIOWEGO 

1. Osoby uczestniczące w szkoleniu paralotniowym dowolnego szczebla podporządkowane są 

zarządzeniom wynikającym z: 

a. poleceń ustnych Właściciela Szkoły lub osób przez niego upoważnionych, 

dotyczących spraw związanych ze szkoleniem paralotniowym oraz bezpieczeństwem 

lotniczym, 

b. poleceń osób kontrolujących działalność Szkoły,  

c. procedur zawartych w Instrukcji szkolenia, Programie Szkolenia, Instrukcji 

wykonywania lotów. 

2. Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać przy sobie osobisty dokument przebiegu 

szkolenia lotniczego (dziennik szkolenia pilota paralotni – zostanie wydany przed 

rozpoczęciem szkolenia). 

3. Pobieranie sprzętu do lotu i prace związane z jego uruchomieniem i użyciem wykonywać 

można jedynie za zgodą i w obecności Właściciela Szkoły lub instruktora szkolącego w ramach 

kooperacji. 

4. Pilot-uczeń zamierzający wykonywać loty, zobowiązany jest ich nie podjąć w wypadku:  

a. złego samopoczucia, 

b. nietrzeźwości wynikającej ze spożycia alkoholu lub substancji psychoaktywnych  

c. spożycia leków lub środków obniżających sprawność psycho-fizyczną, 

d. przemęczenia i braku snu. 

5. Wszelkie przypadki niedyspozycji psycho-fizycznej przed wykonywaniem lotów należy 

bezzwłocznie zgłosić Właścicielowi szkoły lub instruktorowi szkolącemu  

6. Wszelkie wykroczenia przeciwko Prawu Lotniczemu i przepisom lotniczym należy 

natychmiast zgłaszać Właścicielowi Szkoły 



 

7. Wszelkie zauważone niesprawności sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie Właścicielowi 

Szkoły. 

8. Za przestrzeganie postanowień tego regulaminu odpowiada osoba szkoląca się. 

9. Każdy uczestnik musi posiadać sprzęt niezbędny podczas wydarzenia, listę sprzętu podano na 

stronie internetowej wydarzenia.  

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

lub ustnej w czasie trwania wydarzenia.  

Ponadto, podczas wydarzenia – w czasie wolnym, podczas aktywności sportowo- rekreacyjnych oraz 

podczas zajęć związanych ze szkoleniem paralotniowym: 

1. Obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.  

2. ORGANIZATOR nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wydarzenia.  

3. ORGANIZATOR ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się 

regulaminowi wydarzenia bez prawa zwrotu wniesionych opłat. 

4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian programu wydarzenia w 

razie zaistnienia przyczyn narażających bezpieczeństwo UCZESTNIKÓW (np. z uwagi na 

pogodę). 

5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wypadki zaistniałe podczas 

aktywności UCZESTNIKÓW w czasie wolnym. 

 

V. WARUNKI REJESTRACJI I ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WYDARZENIU 

I. WARUNKI REJESTRACJI I ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WYDARZENIU   
 

1. Rejestracja:    
● Przez REJESTRACJĘ w Wydarzeniu rozumie się wypełnienie i przesłanie Liderowi grupy   

za pośrednictwem strony internetowej zgłoszenia udziału oraz wniesienie zaliczki.    
● Zaliczka powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia 

i przesłania formularza zgłoszeniowego. Po upływie 7 dni lider grupy anuluje zgłoszenie.     
● Zaliczki oraz pozostałej do uiszczenia opłaty należy  dokonać przelewem na rachunek 

bankowy podany w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnictwa, wskazując w tytule 
przelewu imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę Wydarzenia.    

● Lider grupy potwierdza przyjęcie REJESTRACJI UCZESTNIKA pocztą elektroniczną przesłaną 
na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.   

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

2. Opłata za udział w Wydarzeniu: 



 

● Opłata za udział w Wydarzeniu wynosi: 
- 2550 zł, dla pierwszych 5 osób, które jako pierwsze zapiszą się na wyprawę i opłacą 

zaliczkę w terminie 7 dni od dokonania zapisu. 
- 2800 zł – cena standardowa dla osób, które zapiszą się i opłacą zaliczkę w kolejności 

od 6 osoby do 15.  
- Zaliczka gwarantująca udział w wyprawie wynosi 700 zł 

● Opłatę w całości należnej kwoty za udział w Wydarzeniu należy wnieść przelewem na 
wskazane konto bankowe w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni przed rozpoczęciem 
wydarzenia.   

● W przypadku braku zapłaty całości lub jakiejkolwiek części opłaty za udział w Wydarzeniu  
w terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie , Organizator może wezwać 
Uczestnika, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej (na adres e -mail wskazany 
przez Uczestnika w zapisie do udziału w Wydarzeniu), do dokonania opłaty w 
dodatkowym, trzydniowym terminie, liczonym od daty wysłania przez Organizatora 
wezwania, z zastrzeżeniem, że brak opłaty w powyższym terminie będzie uprawniał 
Organizatora do odstąpienia od postanowień Regulaminu, zgodnie z art. 491 § 1 Kode ksu 
cywilnego. 

● Jeśli pomimo wezwania Organizatora do uiszczenia przez Uczestnika wymaganej całości 
lub części opłaty za udział w Wydarzeniu, Uczestnik nie zastosuje się do wezwania i nie 
dokona stosownych wpłat, Organizator ma prawo do odstąpienia od zawartego z 
Uczestnikiem Regulaminu. Organizator ma również prawo pokryć dotychczas poniesione 
koszty z wpłaconych przez Uczestnika zaliczek. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na 
rzecz Organizatora opłaty wskazanej w Ogólnych warunkach zawarcia umowy 
uczestnictwa w imprezach turystycznych wynikające z Ustawy o Turystyce  w OWU 
stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu w wysokości określonej stosownie 
do terminu odstąpienia od Regulaminu przez Organizatora. Zaliczki wniesione po terminie 
zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc zostaną zwrócone przelewem na konto 
bankowe nadawcy w ciągu 14 dni licząc od chwili doręczenia Liderowi grupy 
własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego przez 
wpłacającego, którego REJESTRACJA w wyprawie nie została przyjęta.   

● ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i przeniesienia prawa  
do udziału w Wydarzeniu na inną osobę po zakończeniu procesu REJESTRACJI. Zmiany 
takiej można dokonać nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.    

 
3. Warunki rezygnacji, dyskwalifikacji i odwołania WYDARZENIA.    

● UCZESTNIK ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z udziału w WYDARZENIU (pod 
warunkiem, że wpłata zaliczki nastąpiła na minimum 44 dni przed planowanym 
początkiem Wydarzenia) w terminie 14 dni, licząc od dnia podpisania Regulaminu, przez 
co rozumie się dzień, w którym spełnione  są łącznie następujące warunki:   
o zgłaszający udział w Wydarzeniu dokonał rejestracji na stronie internetowej 

wydarzenia, akceptując Regulamin,   
o UCZESTNIK wpłacił zaliczkę na poczet udziału w wydarzeniu.   
W takim przypadku UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do bez kosztowego odstąpienia od 
Regulaminu bez podania przyczyny; po upływie powyższego terminu prawo to wygasa.    
 

● Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Regulaminu należy poinformować Lidera grupy o 
swojej decyzji; informację taką należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 



 

adres: maciej@sportadventure.pl  oraz kontakt@sportadventure.pl, przy czym informacja 
ta powinna zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od 
Regulaminu a także wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać 
dokonany zwrot wniesionej opłaty, jeśli jest to konto inne niż to, z którego dokonywano 
wpłaty.   

● 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.   

● Pod żadnym pozorem UCZESTNIK nie może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu w trakcie 
jego trwania bez poinformowania Lidera grupy i podpisania stosownych dokumentów.    

● UCZESTNIK może zostać wykluczony z udziału w  wydarzeniu decyzją Lidera grupy za 
niestosowanie się do Regulaminu i jego załączników,  bądź rażące naruszenie zasad 
współżycia społecznego albo dobrego imienia ORGANIZATORA.    

● W przypadku odwołania Wydarzenia przez ORGANIZATORA wniesione przez 
UCZESTNIKÓW opłaty zostaną zwrócone UCZESTNIKOM w całości najpóźniej w ciągu 14 
dni od doręczenia liderowi grupy przez UCZESTNIKA własnoręcznie podpisanej dyspozycji 
wraz ze wskazaniem numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot wniesionych opłat. 
Informację o odwołaniu Wydarzenia ORGANIZATOR poda nie później niż na 7 dni przed 
rozpoczęciem wyprawy.  

 

VI. INFORMACJE O PODMIOTACH ORGANIZUJĄCYCH WYDARZENIE 

• Sport Adventure sp. Z o o, Marcin Szymański , 32-089 Prądnik Korzkiewski, ul Ojcowska 43; 

NIP: : 5130268525, zwany dalej Liderem Grupy / koordynator całości wyprawy, punkt kontaktowy dla 

Uczestnika, LIDER GRUPY.  

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

08, Koncesja Organizatorów Turystyki nr. 1104. ORGANIZATOR 

• ALTI Spółka Cywilna T.Dudek i W.Dudek, ul. Isepnicka 29, 34-315 Międzybrodzie Żywieckie, 

ORGANIZATOR SZKOLENIA PARALOTNIOWEGO 

 

VII. INFORMACJE O UTRWALANIU I PRZETWARZANIU 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 wydarzeniu,   

● 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. Organizator ma prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom wydarzenia 

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 wydarzenia.    

3. Organizator przetwarza dane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym przez administratora. 
Administratorem danych jest Sport Adventure Sp. z o. o. z siedzibą w Prądniku Korzkiewskim, 
ul. Ojcowska 43, 32-089 Prądnik Korzkiewski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000866663, REGON 387370665, NIP 513026852, 
numer telefonu +48 669 905 081. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne 
dla uczestnictwa w Wydarzeniu. Dane osobowe Uczestników wydarzenia będą przetwarzane 
w celach:    
● przeprowadzenia wydarzenia, w tym organizacji zajęć, wydania certyfikatów, 

rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz przygotowania i publikacji materiałów  
z wydarzenia,   

● przesłania oferty (jeżeli udzielono zgody),   
● uzasadnionych prawem przez administratora lub działającego w imieniu administratora, 

Organizatora –art. 6 ust. 1 lit f) RODO.   
4. Dane osobowe Uczestników wydarzenia będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny 

do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany 
obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami 
dotyczącymi dochodzenia roszczeń (10 lat). W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dane będą przechowywane na potrzeby dochodzenia roszczeń. 
Odbiorcami danych osobowych Uczestników wydarzenia mogą być stosowni pracownicy 
Organizatora, biuro turystyczne AT Animator, w zakresie w jakim może to być wymagane do 
wykonania obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia. Ponadto 
dane osobowe Uczestników wydarzenia mogą być udostępniane agencji obsługującej stronę 
www.sportadventure.pl w związku z umieszczeniem danych w dedykowanej sekcji strony 
www. Uczestnicy wydarzenia mają prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda może 
zostać cofnięta w każdym czasie. W przypadku chęci cofnięcia zgody na otrzymywanie 
informacji handlowych prosimy o wysłanie e-maila na adres: kontakt@sportadventure.pl.    

  
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

 

1. Oficjalną stroną internetową wydarzenia jest domena: sportadventure.pl   
2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez 

UCZESTNIKA na wyprawę lub pozostawione w miejscu zakwaterowania.   
3. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez ORGANIZATORA mogą 

korzystać wyłącznie UCZESTNICY wydarzenia.   
4. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu 

obowiązującą interpretacją jest interpretacja ORGANIZATORA. 
5. ORGANIZATOR ma prawo odwołania wydarzenia w przypadku niezebrania minimalnej liczby 

uczestników - to jest 8 osób. Uczestnicy wydarzenia zostaną w takim przypadku powiadomieni 

mailto:kontakt@sportadventure.pl


 

o odwołaniu w czasie do 48 godzin o podjęcia decyzji o odwołaniu. Organizator może 
skorzystać z prawa do odwołania wydarzenia w czasie nie krótszym niż dwa tygodnie przed 
datą planowanego rozpoczęcia. Środki uczestników zostaną zwrócone na konta, z których 
zostały przelane na konto ORGANIZATORA w czasie do 14 dni. 

6. Reklamacje Uczestnika przyjmowane są do 14 dni od zakończenia wydarzenia w formie 
pisemnej. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej 
skutecznego otrzymania. 

7. Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu rozpoczęcia imprezy, w terminie określonym 
w niniejszym Regulaminie. Organizator nie odpowiada za nieterminowe stawienie się 
Uczestnika w miejscu rozpoczęcia Wydarzenia oraz nie zwraca żadnych kosztów z tym 
związanych, w szczególności części ceny za niewykorzystaną cześć świadczenia. 

8. Z tytułu odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi oprócz 
zwrotu wniesionych opłat nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe odszkodowanie. 
Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji: 
spóźnienie się Uczestnika na miejsce zbiórki, dobrowolnie nieskorzystanie z części lub całości 
programu Wydarzenia, zatrzymanie Uczestnika przez organy ścigania, nagłe zachorowanie 
Uczestnika niepozwalające na dalsze jego uczestnictwo w Wydarzeniu, odstąpienie od Umowy 
przez Organizatora z powodu rażącego naruszania przez Uczestnika postanowień niniejszego 
Regulaminu. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w 
czasie wydarzenia nastąpiła zmiana programu z przyczyn niezależnych od Organizatora, a 
równocześnie zapewniono świadczenie zastępcze o tym samym standardzie. Zorganizowanie 
świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi. Uczestnik z tego 
powodu nie może zgłaszać do Organizatora roszczeń odszkodowawczych.  
 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 24 listopada 2017 o usługach turystycznych. 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji postanowień Regulaminu będą 
rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Szczegółowy program wydarzenia 

2. Lista obowiązkowego wyposażenia uczestnika 

3. Oświadczenie uczestnika 

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

Ustawy o Turystyce. 

5. Oświadczenie opiekuna prawnego małoletniego uczestnika wydarzenia Sport Adventure 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA  WYPRAWA PARALOTNIARSKA Sport Adventure  

ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowy program wydarzenia 

Godzina  Przedsięwzięcie  

DZIEŃ I 

09:00 Zbiórka przy obiekcie Willa Swoboda 

09-12 Formalności i wydawanie sprzętu 

12-14 Zajęcia z obsługi sprzętu 

14-16 Obiad  

16-18 Zajęcia teoretyczne 

18 -  Czas wolny  

DZIEŃ II 

06-07 Śniadanie 

07-12 Zajęcia praktyczne 

12-13 Przerwa  

13-15 Zajęcia teoretyczne 

15-16 Obiad  

16-18 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne 

18- Czas wolny 

DZIEŃ III 

06-07 Śniadanie 

07-12 Zajęcia praktyczne 



 

12-13 Przerwa  

13-15 Zajęcia teoretyczne 

15-16 Obiad  

16-18 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne 

18- Atrakcja wodna 

DZIEŃ IV  

06-07 Śniadanie 

07-12 Zajęcia praktyczne 

12-13 Przerwa  

13-15 Zajęcia teoretyczne 

15-16 Obiad  

16-18 Zajęcia teoretyczne lub praktyczne 

18- Czas wolny 

DZIEŃ V 

06-07 Śniadanie 

07-11 Zajęcia praktyczne 

11-12 Przerwa  

12-13 EGZAMIN 

13-14:30 Uroczyste zakończenie 

14:30 – 15:30 Obiad  

 

 

 

 



 

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA  WYPRAWA PARALOTNIARSKA Sport Adventure  

ZAŁĄCZNIK NR 2: Lista obowiązkowego wyposażenia 

 

• Wysokie buty trzymające kostkę (najlepiej trekkingowe) 

• Czapka przeciw słoneczna 

• Okulary przeciw słoneczne  

• Krem z filtrem UV 

• Zeszyt i przybory do pisania 

UWAGA: sprzęt ten będzie sprawdzany na miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN WYDARZENIA WYPRAWA PARALOTNIARSKA Sport Adventure 

ZAŁĄCZNIK NR 3: 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 wyprawie, w której dobrowolnie biorę udział, niesie za 

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

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin wydarzenia zamieszczony na 

stronie www.sportadventure.pl .  

3. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie paralotniarstwa stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet 

w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa.  

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

ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania przeze mnie paralotniarstwa. 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 wydarzenia. 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. O wszelkich pogorszeniach mojego zdrowia, złym samopoczuciu, niedomaganiach, 

obniżeniu formy psychofizycznej i wszelkich innych dolegliwościach, które wystąpią w trakcie 

wydarzenia będę informować niezwłocznie opiekuna grupy.   

5. Oświadczam, że mój udział w wydarzeniu jest dobrowolny i podejmuję go na własną 

odpowiedzialność. Oznacza to, że zrzekam się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych od organizatora i opiekuna grupy, współpracowników oraz podwykonawców za 

szkody powstałe w bez ich winy. 

6. Upoważniam Organizatora do rozpowszechniania mojego wizerunku, głosu i wypowiedzi 

utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności:  zdjęciowych, audiowizualnych, 

drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach wydarzenia, w 

całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych –w 

ramach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora oraz dla celów promocyjnych, 

http://www.sportadventure.pl/


 

reklamowych i informacyjnych, działalności Organizatora, wszelkich Imprez oraz jego partnerów i 

sponsorów, we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności 

w zakresie:  

a)utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na 

wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci 

teleinformatycznych; 

b)wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono;  

c)rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym: (i) nadawania i reemitowania; 

(ii) wyświetlania; (iii) publicznego odtwarzania; (iv) publicznego wykonywania; (v) publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w  czasie przez siebie 

wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w 

ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i 

bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem 

jakichkolwiek systemów i urządzeń, w tym we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych 

takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi 

przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.  

 

W razie nieszczęśliwego wypadku proszę o powiadomienie następującej osoby:  

 

………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………… 

(telefon/ email) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

(adres) 

…………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika imprezy) 

 

………………………………………………………………….………………………… 

(miejscowość data) 



 

 

REGULAMIN WYDARZENIA szkolenie paralotniowe Sport Adventure 

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 

 

REGULAMIN WYDARZENIA JASKINIOWA PRZYGODA Sport Adventure   
ZAŁĄCZNIK NR 5: OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA 
WYDARZENIA SPORT ADVENTURE  
  

Ja, niżej podpisany/a* __________________________________________,   
zamieszkały/a* w ______________________________, ul. ____________________________,   
nr ____________,    
Pesel: ___________________________ jako opiekun prawny małoletniej/go* 
_________________________________________, niniejszym:  
- oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Wydarzenia, w tym z treścią oświadczenia składanego 
przed Wydarzeniem oraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych moich   
i małoletniego;  
-  wyrażam zgodę na udział małoletniego w wydarzeniu Jaskiniowa Przygoda Sport Adventure  
w terminie  (08-10.04.2022)  

-  wskazuję jako jego opiekuna na czas trwania wydarzenia Pana/Panią* 
_________________________________________  PESEL: ____________________________  
do składania wszelkich oświadczeń i podejmowania wszelkich działań jakie okażą się niezbędne   
w związku z uczestnictwem małoletniego w wydarzeniu.  
  
_______________________, _____________ r.  ______________________________   
miejscowość, data podpis opiekuna prawnego  
  
*niepotrzebne skreślić  
  
 

 

 

 

https://sportadventure.pl/regulamin/warunki-uczestnictwa-w-imprezach-turystycznych-2021.pdf
https://sportadventure.pl/regulamin/warunki-uczestnictwa-w-imprezach-turystycznych-2021.pdf

