Zasady uczestnictwa w imprezach
Oddziału Wojskowego PTTK im gen. Józefa Bema w Krakowie
Niniejsze Zasady uczestnictwa dotyczą wszystkich wycieczek organizowanych przez Koła, Kluby
Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie zwanych dalej Organizatorem.
Ilekroć w „Zasadach uczestnictwa” mowa jest o:
Zasadach uczestnictwa – chodzi o niniejsze „Zasady uczestnictwa” w imprezach
organizowanych Oddziału Wojskowego PTTK im gen. Józefa Bema w Krakowie,
Organizatorze – chodzi o Oddział oraz jego Koła, Kluby i Komisję (odpowiada za realizację
programu, kalkulację i rozliczenie),
Uczestnikach – to są osoby uczestniczące w imprezie organizowanej przez Oddział
Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie, członkowie oddziału ich rodziny
i sympatycy,
Imprezach – to jest to przedsięwzięcie o charakterze turystycznym /wycieczka piesza
autokarowa lub z wykorzystaniem innego środka transportu, rajd, zlot, złaz /
i kulturalnym /prelekcja, koncert, zabawa, spotkanie/ organizowane w ramach
działalności Oddziału Wojskowego PTTK im gen. Józefa Bema w Krakowie.
I Informacje ogólne
1. Imprezy Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie są organizowane dla
członków Oddziału i sympatyków; pierwszeństwo zapisu na imprezę mają członkowie Oddziału
i ich rodziny.
2. Imprezy nie mają charakteru komercyjnego, a ewentualnie pozostałe środki finansowe
przeznaczone są w całości na działalność statutową Oddziału i odbywają się na zasadzie
samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę
reprezentujący organizatora.
3. Organizatorami i prowadzącymi imprezy są przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki
kwalifikowanej, prelegenci oraz członkowie społecznej kadry PTTK.
4. Uczestnik imprezy, który jest członkiem PTTK i ma opłaconą składkę na bieżący rok jest
ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego, natomiast pozostałe osoby powinny
ubezpieczyć się we własnym zakresie – chyba że w ramach świadczeń imprezy, organizator
zapewnia ubezpieczenie.
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5. W przypadku zaistnienia wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia powstałe szkody na
zdrowiu należy natychmiast zgłosić Organizatorowi. Jest to warunek starania się
o odszkodowanie z tytułu ww. ubezpieczeń.
6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu
powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
7. Niepełnoletni może brać udział w imprezach pod opieką i na odpowiedzialność rodziców lub
opiekunów prawnych; osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletniego musi we
własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, na udział dziecka
będącego pod jej opieką.
II Organizacja imprez.
1. Zgłoszenie do udziału w imprezie z podaniem danych osobowych dokonywane może być
osobiście w siedzibie Oddziału Wojskowego PTTK im gen. Józefa Bema w Krakowie przy ul.
Zyblikiewicza 1, telefonicznie lub elektronicznie.
2. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego dokonania wpłaty kwoty określonej przez
organizatora – stanowiącej koszt udziału w imprezie. Potwierdzeniem wpłaty jest druk KP
wystawiony wpłacającemu przez Organizatora.
3. Dokonanie opłaty za imprezę jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości zasad uczestnictwa
i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
4. Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc na imprezy
i elektronicznej.

w tym rezerwacji telefonicznej

5. Przy zapisie na imprezę osoby niebędącej członkiem Oddziału Wojskowego PTTK im. gen.
Józefa Bema w Krakowie – musi podać numer PESEL oraz pełen adres zamieszkania. Dane te są
niezbędne do ubezpieczenia niezrzeszonego uczestnika.
6. Uczestnicy imprez maja pełne prawo wglądu do informacji podanych przez siebie i ich
zastrzeżenia.
III Zachowanie w trakcie imprez.
1. Za realizację programu imprezy odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Organizatora
(pilot, przewodnik, przodownik, organizator turystyki).
2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie
bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za szkody wynikłe
w stosunku do innych uczestników i osób trzecich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na imprezę osobom, które nie stosują się do
zaleceń Organizatora.
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4. W imprezie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby znajdujące się na liście, będącej w posiadaniu
Organizatora. Osoby nie znajdujące się na liście nie będą mogły uczestniczyć w imprezie!
5. Podczas imprezy krajowej należy mieć przy sobie: członkowie PTTK legitymację z aktualnie
opłaconą składką członkowską na dany rok, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
a w przypadku imprez zagranicznych paszport / jeżeli jest wymagany/lub dowód osobisty.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości uczestnika.
7. W przypadku, gdy uczestnik nie posiada lub nie chce okazać dokumentu tożsamości Organizator
może odmówić takiej osobie prawa do udziału w imprezie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
wpłaconych kwot.
8. W imprezach gdzie przewidywane jest przemieszczanie autokarem zabrania się w trakcie jazdy
ze względów bezpieczeństwa chodzenia po autokarze, spożywania gorących napojów oraz
napojów alkoholowych.
IV Postanowienia końcowe.

1. Uczestnicy imprezy mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dobrego wychowania
i kultury turystycznej.
2. Uczestnicy imprezy maja obowiązek ścisłego przestrzegania regulaminu i programu imprezy oraz
podporządkowania się poleceniom organizatora/przewodnika.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych,
celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody,
miejscach noclegowych oraz porządkowych określonych przez prowadzącego imprezę.
4. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w imprezie wymaga formy ustnej a w szczególnych
przypadkach formy pisemnej.
5. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahentów,
zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez Uczestnika opłat według zasad:
- w przypadku rezygnacji w terminie 30 lub więcej dni przed datą realizacji imprezy – nie więcej
niż 10% ceny,
- w przypadku od 30 do 20 dni przed datą realizacji imprezy – nie więcej niż 20 % ceny,
- w przypadku rezygnacji w terminie od 19 do 7 dni przed datą realizacji imprezy – nie więcej niż
50 % ceny imprezy,
w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 6 dni – nie więcej niż 90% ceny imprezy.
Dokonane przez Organizatora potrącenie ma charakter odstępnego określonego artykułem
497 K.C.
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6. Wszelkie uwagi, co do przebiegu imprezy (w tym uwagi, co do stanu technicznego autokaru
i realizacji założonego programu imprezy), a także ewentualne roszczenia z tytułu potrąconych
kwot należy składać pisemnie u Organizatora (Oddziale Wojskowym PTTK im gen. Józefa Bema
w Krakowie) w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od zakończenia imprezy.
7. Rozstrzyganie wszelkich wątpliwości i ostateczna interpretacja warunków uczestnictwa należy
do Organizatora - Oddziału Wojskowego PTTK im gen. Józefa Bema w Krakowie.
8. Zdjęcia z wycieczek i innych imprez Oddziału publikowane na stronie internetowej Oddziału
Wojskowego PTTK im gen. Józefa Bema w Krakowie są własnością Oddziału, który jako ich
dysponent w zakresie praw majątkowych po wcześniejszym uzgodnieniu
zezwala na
nieodpłatną publikację w periodykach oraz wyraża zgodę na ich utrwalanie i reprodukowanie
(zwielokrotnienie) drukiem oraz rozpowszechnianie w wersji elektronicznej w Internecie.

9.Uczestnik imprezy organizowanej przez organizatora zgodnie z punktem II. p. 3 wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb OW PTTK
im. gen. Józefa Bema w Krakowie , zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883).
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