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Regulamin Obozów Wspinaczkowych

Organizatorem obozów wspinaczkowych, zwanych dalej obozamijest legalnie działający organizator

turystyki Daniel Sromek Tricamp, z siedzibą w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 1A Numer ewidencyjny

organizatora turystyki: 24188

NIP: 735 273 2332

I. Niniejszy regulamin opisuje zasady oraz ustalenia dotyczące obozów wspinaczkowych (w

formie wyjazdu zorganizowanego).

II. W czasie wyjazdu Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do niezbędnego sprzętu wspinaczkowego

oraz świadczy usługę instruktorską, w celu przekazania podstawowej wiedzy

w zakresie uprawiania wspinaczki sportowej.

III. Organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, transport, warsztaty oraz ubezpieczenie

zgodne z ustaleniami wynikającymi z umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej między

Organizatorem a Uczestnikiem/ Zamawiającym.

IV. Uczestnikiem obozu może być każda osoba w wieku powyżej 16 lat, jeśli nie występują u niej

przeciwwskazania zdrowotne1 uniemożliwiające wspinaczkę sportową po drogach ubezpieczonych. W

wypadku osób niepełnoletnich obowiązkowe jest przedstawienie pisemnej zgody rodzica na udział w

obozie oraz na wspinaczkę pod nadzorem inne osoby dorosłej.

V. Organizator zobowiązany jest przedstawić Zamawianemu zdrowotne przeciwwskazania do

wspinaczki.

VI. Wspinaczka to sport niebezpieczny, który grozi utratą zdrowia lub życia, nawet w przypadku

zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zdrowego rozsądku.

VII. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu (w tym 30 %

zaliczki płatne do 7 dni od dnia rezerwacji miejsca), a także do udzielenia wszelkich niezbędnych

informacji niezbędnych do zawarcia w/w ubezpieczenia oraz zapewnienia odpowiednich warunków.

VIII. Organizator zapewnia opiekę instruktorską wyłącznie podczas trwania zajęć wspinaczkowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników poza

godzinami zajęć wspinaczkowych.

1 Ciąża w każdym stadium, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, choroby serca, przebyte
ciężkie urazy kręgosłupa, epilepsja, padaczka



Tricamp Szkoła Wspinania

a. Każdy uczestnik obozu zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a

zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego

rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).

b. Uczestnicy obozu zgadzają się na publikowanie wizerunku (bez imiennego opisu) uczestników na

platformach społecznościowym Organizatora.

c. Wpłaty należy dokonać zgodnie z zawartymi w umowie ustaleniami.

IV. Głównym celem obozu jest rozwijanie i promowanie wspinania jako aktywnego sposobu spędzania

wolnego czasu. Obóz zakłada również wpajanie zasad bezpiecznej asekuracji i kultury środowiska

wspinaczkowego.

Kadrę obozu stanowią: instruktor wspinaczki skałkowej, który jednocześnie stanowi pilota wyjazdu oraz jest

przedstawicielem Organizatora na wyjeździe. Organizator nie odpowiada za wszelki sprzęt elektroniczny,

którzy uczestnicy zabierają ze sobą na obóz.

1. Każdy uczestnik ma prawo do szacunku i obowiązek zachowania kultury osobistej i

poszanowania wolności drugiego człowieka.

2. Uczestnik zobowiązany jest do współpracowania z kadrą oraz uczestnikami obozu oraz do

wykonywania poleceń instruktora podczas zajęć wspinaczkowych. W tym również do zgłoszenia

instruktorowi obozu wszelkie zauważone przez siebie usterki i nieprawidłowości zagrażające

zdrowiu i życiu.

3. Każdy uczestnik ma prawo do uczestniczenia we wszystkich proponowanych zajęciach

organizowanych na obozie, chyba, że nie pozwala mu na to stan zdrowia. Uczestnik ma prawo

zgłaszać wszelkie propozycje i wnioski związane z programem.

4. Uczestnikowi zabrania się: niszczenia i dewastowania sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod

groźbą odpowiedzialności finansowej.

5. Za rzeczy przekazane podczas obozu odpowiada uczestnik i ponosi odpowiedzialność

finansową za ich zgubienie.

VI. Reklamacje dotyczące wypoczynku można składać w sposób szczegółowo opisany w

umowie.

IX. Wszelkie sprawy sporne kadra obozu, uczestnicy oraz prawni opiekunowie uczestników będą

starać się rozwiązywać polubownie. Interpretacja sytuacji nie objętych powyższym

regulaminem należy do wychowawców, trenerów i pilota wyjazdu.


