
REGULAMIN UCZESTNICTWA w WYPRAWIE JULIAN ALPS TRAIL 
RUN W SŁOWENII 

I. CHARAKTERYSTYKA WYPRAWY 

1. Wyprawa Sport Adventure Bieg w Alpach Julijskich, zwana dalej 
wydarzeniem, jest zgrupowaniem turystyczno - sportowym o charakterze 
biegowym oraz krajoznawczym. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli 
możliwość wzięcia udziału w biegu górskim Julian Alps Trail Run lub (i) 
brać udział w aktywnościach sportowych, takich jak np. trekking, 
wycieczka rowerowa czy poranne zajęcia rozruchowe.   

2. Zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas wydarzenia będzie 
realizowane w hotelu zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 2 do 
Regulaminu. 

3. Wyżywienie będzie realizowane w wymiarze śniadania i obiadokolacje 
zgodnie z załącznikiem nr 2.  

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 ORGANIZATORA w całości, 

• są osobami pełnoletnimi lub mają powyżej 12 lat i jadą pod opieką 
swojego ustawowego opiekuna, a ich opiekun złożył ORGANIZATOROWI 
stosowne oświadczenie, 

• zaakceptowały Regulamin wraz z jego załącznikami i przesłały za 
pomocą poczty elektronicznej lub przekazały osobiście przed wylotem 
podpisane oświadczenie UCZESTNIKA (załącznik nr 1 do regulaminu) 
liderowi wyprawy. 

II. TERMIN I MIEJSCE WYPRAWY 

1. Wydarzenie odbędzie się w dniach: 15 września - 19 września 2022 w 
Słowenii, w miejscowości Krajnska Gora. Wyjazd grupy autokarem 
nastąpi z miejscowości Kraków. 
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III. REGULAMIN AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNO-SPORTOWYCH 

1. Prawo udziału w WYDARZENIU mają osoby, których stan zdrowia 
pozwala na realizację aktywności związanych z biegami w terenie górskim. 
ORGANIZATOR rekomenduje, aby UCZESTNIK odbył kontrolę lekarską 
celem potwierdzenia powyższych zdolności. 

2. Uczestnicy WYDARZENIA zobowiązani są do posiadania podczas 
zgłoszenia w punkcie zbiórki dokumentu tożsamości uprawniającego do 
poruszania się na terenie krajów Unii Europejskiej oraz karty 
ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ. 

3. W przypadku wprowadzenia przez władze Słowenii lub któregoś z 
krajów transferowych wymogu wykonania i posiadania aktualnego testu 
na obecność wirusa COVID-19, UCZESTNIK zobowiązany będzie wykonać 
taki test na własny koszt i przedstawić jego wyniki wskazanym organom. 
W razie takiego wymogu, Uczestnik będzie również zobowiązany 
przedstawić zaświadczenie o szczepieniu COVID-19. Wymagane 
dokumenty winny być wydrukowane przez UCZESTNIKA we własnym 
zakresie oraz zabrane ze sobą na WYDARZENIE. 

4. Uczestnicy WYDARZENIA zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminów hotelowych, zasad ochrony przyrody oraz karty turysty. 

5. ORGANIZATOR ma prawo odmówić możliwości udziału w aktywnościach 
sportowo-turystycznych osobie, której stan wskazuje na bycie pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

6. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, w 
tym przedmioty wartościowe zabrane przez UCZESTNIKA na wydarzenie 
lub pozostawione w miejscu zakwaterowania.  Nie ponosi również 
odpowiedzialności za szkody osobowe rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu WYDARZENIA, chyba że 
wynikały one z zaniedbania ORGANIZATORA.  

7. ORGANIZATOR ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osoby, które nie 
podporządkują się Regulaminowi WYDARZENIA bez prawa zwrotu 
wniesionych opłat. 

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian 
programu wyprawy w razie zaistnienia przyczyn narażających 
bezpieczeństwo UCZESTNIKÓW (np. z uwagi na pogodę). 
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9. Podczas wydarzenia UCZESTNICY są zobowiązani do przestrzegania 
punktualności oraz zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez lidera 
wyprawy.  

10. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wypadki 
zaistniałe podczas aktywności UCZESTNIKÓW w czasie wolnym.  

11. 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. 

12. Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu rozpoczęcia 
wydarzenia, 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. 

13. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach 
niedozwolonych (bez dozoru ratownika) 

14. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania sprzętu 
zabezpieczającego podczas aktywności sportowych. Przez sprzęt taki 
rozumie się kaski podczas jazdy na rowerze (jeśli taka będzie miała 
miejsce), dostosowanie ubioru do warunków terenowych i pogodowych 
(zwłaszcza na czas zawodów) lub zastosowanie się do innych wymogów w 
zależności od sytuacji (np. Wymogi ustanowione regulaminem biegu). 

15. 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 
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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. 

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. 

IV. REJESTRACJA I OPŁATY 

1. Przez REJESTRACJĘ rozumie się wypełnienie i przesłanie liderowi, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej podpisanego oświadczenia, 
zaakceptowanie na stronie www.sportadventure.pl Regulaminu wraz z 
jego załącznikami oraz terminowe wniesienie opłat (zaliczka oraz opłaty za 
udział). Mail kontaktowy ORGANIZATORA w procesie rejestracji: 
iga@sportadventure.pl  

2. Opłata za udział w wyprawie wynosi 870 Euro. 

3. Zaliczka w wysokości 250 Euro powinna zostać wniesiona najpóźniej w 
terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania formularza 
zgłoszeniowego. Po upływie terminów wniesienia zaliczek ORGANIZATOR 
anuluje zgłoszenia.  

4. Pozostałych opłat należy dokonać w następujących terminach: 

• 620 Euro do dnia 1 sierpnia 2022 

4. Opłatę za udział należy wnieść przelewem na wskazane konto bankowe 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia na minimum 21 dni przed datą 
wyjazdu. 

•Przekroczenie terminu dokonania wpłaty skutkować będzie usunięciem 
uczestnika z listy członków wyprawy. W takim przypadku ORGANIZATOR 
nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez UCZESTNIKA opłat.  
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5. Opłat należy dokonać przelewem na rachunki bankowe podane w mailu, 
który UCZESTNIK otrzymał w procesie rejestracji, wskazując w tytule 
przelewu nazwę i datę imprezy oraz imię i nazwisko UCZESTNIKA. 

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

7. Opłaty wniesione po terminie zakończenia sprzedaży lub po 
wyczerpaniu miejsc zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe 
nadawcy w ciągu 14 dni licząc od chwili przesłania liderowi dyspozycji ze 
wskazaniem numeru konta bankowego przez wpłacającego, którego 
REJESTRACJA w imprezie nie została przyjęta. 

8. ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i 
przeniesienia prawa do udziału w wyprawie na inną osobę po zakończeniu 
procesu REJESTRACJI. Zmiany takiej można dokonać bez kosztowo do 14 
dni przed rozpoczęciem Wyprawy. Po tym terminie, uczestnik jest 
zobowiązany do poniesienia kosztów zmian rezerwacji.   

9. Opłata za udział pokrywa następujące świadczenia: 

• nocleg w hotelu z wyżywieniem HB 

• transport Kraków – Słowenia - Kraków autokar lub bus 

• transport na miejscu 

• asysta w sprawach związanych z rejestracją na bieg 

• udział w zorganizowanych zajęciach sportowo rekreacyjnych 

• sprzęt do zajęć sportowych 

• doradztwo przed wyjazdem na wyprawę 

• opiekę Lidera wyprawy 

• ubezpieczenie NNW i KL 

• gadżet okolicznościowy  

• uczestnictwo w uroczystej kolacji 

• pomoc w przygotowaniu wyprawy, możliwość indywidualnych 
konsultacji z organizatorem;   

• zdjęcia z wydarzenia; 

10. Opłata za udział nie obejmuje: 
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• kosztu rejestracji na bieg na wybranym dystansie – rejestracji 
uczestnik dokonuje samodzielnie. W celu uzyskania zniżki grupowej, 
w czasie rejestracji na wydarzenie uczestnik powinien podać 
planowany dystans – po uzbieraniu 5 chętnych w wymaganym 
przedziale możliwa jest realizacja 10% zniżki.  

11. Uczestnik dobrowolnie dokonuje ubezpieczania kosztów imprezy 
turystycznej w ramach Polisy SIGNAL IDUNA TU „Koszty Imprezy 
Turystycznej” z warunkami określonymi w OWU SIGNAL IDUNA. Koszt 
ubezpieczania nalicza się od całości kosztu imprezy i wynosi 5 % wartości 
udziału w wyprawie. W przypadku polisy obejmującej koszty kwarantanny, 
składka wynosi 6% kosztu imprezy. CHĘĆ WYKUPU TEJ POLISY NALEŻY 
ZGŁOSIĆ DO 5 DNI OD MOMENTU WPŁATY ZALICZKI NA POCZET 
UDZIAŁU W WYPRAWIE. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie lub 
mailowo liderowi wyprawy. Dane kontaktowe na stronie wyprawy: 
www.sportadventure.pl w zakładce wyprawy. 

V. 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, 
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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. 

VI. 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. Koszty powstałe w wyniku wykluczenia z wyżej 
wymienionych powodów ponosi uczestnik.  

VII. 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 przekazał zaliczkę za udział w imprezie. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować 
lidera o swojej decyzji; informację taką należy przesłać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: iga@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. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 
zabrane przez UCZESTNIKA na imprezę.  
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3. ORGANIZATOR ma prawo w każdej chwili zażądać od UCZESTNIKA 
dokumentu tożsamości w celu jego identyfikacji. 

4. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez 
ORGANIZATORA mogą korzystać wyłącznie UCZESTNICY WYPRAWY. 

5. W przypadku zaistnienia ważnych powodów związanych z 
bezpieczeństwem UCZESTNIKÓW lub w przypadku wprowadzenia 
ograniczeń związanych z COVID19 przez władze administracyjne Polski lub 
Słowenii (lock down)  ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany 
daty WYPRAWY (stosownie do zmian dat dokonywanych przez 
organizatora biegu Julian Alps Trail Run), 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. 

6. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu 
niniejszego Regulaminu obowiązującą interpretacją jest interpretacja 
ORGANIZATORA. 

7. Podczas wyprawy UCZESTNICY są zobowiązani stosować się do poleceń 
lidera oraz kadry ORGANIZATORA. Powinność ta wynika z konieczności 
zapewnienia terminowej, sprawnej i bezpiecznej realizacji programu 
wyprawy.  

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w 
przypadku nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników do dnia 15 
sierpnia 2022.  W takim przypadku wszystkie środki wpłacone przez 
uczestnika na konto Organizatora zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od 
poinformowania o podjęciu takiej decyzji. 

DANE PODIMOTÓW ORGANIZUJĄCYCH IMPREZĘ: 

1. Sport Adventure Sp z o o z siedzibą w 32-089 Prądnik 
Korzkiewski, ul. Ojcowska 43, KRS 0000866663, NIP 5130268525, 
reprezentowana przez Filipa Głowackiego. Liderem wyprawy jest 
Patrycja Jasińska.  
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2. 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 212,855,00 zł, zwany organizatorem 
wyprawy.  

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ  

SIGNAL IDUNA: https://w3.signal-iduna.pl/_e-policy/info/owu/ 

Załącznik nr 1 

IX. REGULAMIN IMPREZY SPORT ADVENTURE BIEG W ALPACH 
JULIJSKICH 

Oświadczenie Uczestnika imprezy sportowej wraz ze zgodą na rejestrację i 
rozpowszechnianie wizerunku 

Ja: ..................................................................................................
....................................................          (czytelne imię i nazwisko/
PESEL) 

niżej podpisana/y (dalej: Uczestnik) składam oświadczenie w stosunku do 
Organizatora imprezy SPORT ADVENTURE BIEG W ALPACH JULIJSKICH, 
że: 

1. Jestem osobą pełnoletnią i mam zdolność do czynności prawnych. Nie 
znajduję się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub 
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innych środków odurzających, które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać 
lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność 
podejmowania decyzji, 

2. Zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin WYPRAWY oraz zobowiązuję 
się do jego przestrzegania. Zostałem/am poinformowany/a, że udział w 
Wyprawie SPORT ADVENTURE BIEG W ALPACH JULIJSKICH, 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, 

3. Posiadam doświadczenie oraz umiejętności techniczne niezbędne do 
bezpiecznego uczestnictwa w wyprawie, 

4. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie aktywności związanych z udziałem w 
wyprawie stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku 
respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa, 

5. Jestem świadomy/ ma tego, że Organizator pomimo starań nie jest w 
stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych przeszkód, tak aby nie 
stanowiły niebezpieczeństwa dla mojego życia i zdrowia, 

6. Sprawdziłem/am stan mojego zdrowia, który jest dobry i nie wskazuje 
na to, żeby istniały ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do 
uprawiania aktywności związanych z udziałem w wyprawie. Jestem 
świadomy/a warunków klimatycznych i przyrodniczych w miejscu 
prowadzenia wyprawy.  

7. Oświadczam również, że nie choruję na żadne choroby przewlekłe, a w 
szczególności na: cukrzycę, astmę, nadciśnienie tętnicze oraz nie 
przeszedłem/szłam zawału serca.  

8. 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 WYDARZENIA oraz obowiązkiem pokrycia całości 
ewentualnych kosztów wynikających z potrzeby skorzystania z pomocy 
medycznej w trakcie imprezy lub ewentualnej akcji ratunkowej i 
poszukiwawczej. O wszelkich pogorszeniach mojego zdrowia, złym 
samopoczuciu, niedomaganiach, obniżeniu formy psychofizycznej i 
wszelkich innych dolegliwościach, które wystąpią w trakcie wyprawy będę 
informować niezwłocznie kadrę organizatora. 
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9. Wyrażam zgodę na to, że lider oraz kadra organizatora będą sprawowali 
opiekę i koordynowali działania grupy podczas wyprawy. Jednocześnie 
rozumiem, że każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń 
lidera oraz kadry organizatora, a jeśli tego nie uczyni, oznacza to, że 
rezygnuje z opieki Organizatora, przestaje być uczestnikiem wyprawy oraz 
ponosi wszelkie konsekwencje z tym związane, 

10. Mój udział w wyprawie jest dobrowolny i podejmuję go na własną 
odpowiedzialność. Oznacza to, że zrzekam się jakichkolwiek roszczeń 
odszkodowawczych od Organizatora oraz podwykonawców za szkody 
osobowe, rzeczowe, majątkowe powstałe bez ich winy przed, w trakcie 
oraz po zakończeniu wyprawy, 

11. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody 
wyrządzone z przyczyn leżących po mojej stronie w związku z 
uczestnictwem w wyprawie, 

12. Jestem świadomy/a tego, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności 
za zdarzenia zaistniałe podczas mojej aktywności w czasie wolnym. 

13. Rozpowszechnianie wizerunku: 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 wyprawy, 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, 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:  
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(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. 

Przetwarzanie i przechowywanie danych: organizator przetwarza dane 
wyłącznie w zakresie i celu wskazanym przez administratora. 
Administratorem danych jest Sport Adventure Sp z o o z siedzibą w 
32-089 Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 43, KRS 0000866663, NIP 
5130268525, numer telefonu +48 669 905 081. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w wyprawie. 
Dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane w celach:  

• przeprowadzenia wyprawy, rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz 
przygotowania i publikacji materiałów z wyprawy, 

• przesłania oferty (jeżeli udzielono zgody), 

• uzasadnionych prawem przez administratora lub działającego w imieniu 
administratora, Organizatora –art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

Dane osobowe UCZESTNIKÓW 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 mogą być stosowni pracownicy 
Organizatora, oraz biuro turystyczne AT Animator, w zakresie w jakim 
może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem wyprawy. Ponadto dane osobowe 
UCZESTNIKÓW mogą być udostępniane agencji obsługującej stronę 
www.sportadventure.pl w związku z umieszczeniem danych zwycięzców w 
dedykowanej sekcji strony www. Uczestnicy mają prawo: dostępu do 
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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 lub zgody na udostępnianie 
wizerunku prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: 
kontakt@sportadventure.pl  

ZAPOZNAŁEM/ ZAPOZNAŁAM SIĘ I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE USTALENIA 

 ......................................................................................................
... 

(data i czytelny podpis uczestnika imprezy) 

W razie nieszczęśliwego wypadku proszę o powiadomienie następującej 
osoby: .............................................................................................
.................................................................. 

(imię i nazwisko) 

.......................................................................................................

........................................................(telefon/ 
email) ..............................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...........................................  

(adres)  

Załącznik nr 2: Plan wyprawy 

CZWARTEK - 15/09 
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Wyjazd z Krakowa, start: 7:00  

Szacowany dojazd ok 17:00 

Zakwaterowanie w hotelu Spik w Kranjskiej Gorze 

Odprawa do biegu 100, 170  

Kolacja  

PIATEK 16/09 

Poranne rozciąganie / joga  

Śniadanie 

Transfer na bieg 100 i 170km  

Kawa i biegowe know-how  

Wizyta w rezerwacie przyrody Zelenci 

Zachód słonca na przełęczy Vrsic 

Czas wolny, basen, sauna 

Odprawa do biegu 10, 15, 30, 60  

Kolacja  

SOBOTA 17/09  

Poranne rozciąganie / joga  

Śniadanie  

Transfer na bieg 10,15,30, 60  

Kawa i biegowe know-how  

Wycieczka rowerowa do doliny Vrata i wodospadu Piericnik 

Czas wolny, basen, sauna 

Uroczysta kolacja, wręczenie trofeów 

 

NIEDZIELA 18/09  

Poranne rozciąganie / joga  

Sniadanie 

Trekking na Mangart 5h 
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Czas wolny, basen, sauna 

Kolacja  

PONIEDZIAŁEK 19/09  

Wyjazd po śniadaniu 10:00  

Dojazd 20:00 

Załącznik nr 3 

LISTA SPRZĘTU 

Obowiązkowe:  

Sprzęt wymagany na biegi:  

- numer startowy z CHIPem (w pakiecie startowym) 

- kompas lub zegarek czy telefon; 

- obuwie odpowiednie do biegów górskich 

- czołówka plus zapasowe baterie 

- kubek (min. 150 ml) na płyny w punktach kontrolnych (nie przewiduje się jednorazowych 
kubków na punktach kontrolnych); 

- camel bag o minimalnej pojemności 1 litra; 

- plecak / kamizelka lub wiatrówka (zalecana w pełni wodoodporna) lub osłonę 
przeciwdeszczową; 

- foliowa NRC; 

- kurtka nieprzemakalna (z klejonymi szwami), z kapturem; 

- ciepły top z długimi rękawami (techniczny materiał); 
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- spodnie z długimi nogawkami lub legginsy sportowe lub kombinacja szortów i 
kompresyjnych getrów na łydki, które całkowicie zakrywają nogi; 

- czapka, ocieplacz na szyję lub czapka (zdecydowanie zalecane ciepłe i wodoodporne 
czapki); 

- rękawiczki (zdecydowanie zalecane wodoodporne); 

- telefon komórkowy, w pełni naładowany w momencie uruchomienia; 

- zestaw pierwszej pomocy (bandaż uciskowy, bandaż na rany, 4 plastry samoprzylepne, 4 
agrafki);  

- sugerujemy też dodatkowe racje żywnościowe - 800 kcal (4 żele lub batony 
energetyzujące), 400 kcal na 30 km. 

Zalecane:  

- wygodne obuwie do trekkingu 

- strój kąpielowy 

- mata do ćwiczeń 
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