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KRS 0000387411

NIP 72 62 65 12 68

PKO BP 32 1020 3408 0000 4302 0283 3416

OGÓLNY REGULAMIN IMPREZ SPSS
1. Niniejszy regulamin normuje prawa i obowiązki uczestników imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu.
2. Uczestnikami imprez mogą być osoby, które dobrowolnie zapisały się
na wybraną imprezę, spełniły warunki uczestnictwa i zaakceptowały
poniższy regulamin.
3. Na czas trwania imprezy zostaje powołany kierownik jako bezpośredni
przedstawiciel organizatora.
4. Uczestnika imprezy obowiązuje strój i wyposażenie zgodne z wytycznymi
organizatora.
5. Uczestnik samodzielnie pokrywa indywidualne koszty niezbędne
do uczestnictwa w imprezie, a podane w warunkach uczestnictwa.
6. Uczestnik na czas trwania imprezy wykupi ubezpieczenie zgodnie
z wytycznymi organizatora, chyba że inaczej stanowią warunki
uczestnictwa.
7. Uczestnik w trakcie imprezy zobowiązany jest stosować się do zasad
bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi kierownika.
8. Podczas imprezy obowiązuje zakaz:
a) spożywania środków odurzających i alkoholu,
b) łamania regulaminów wewnętrznych ośrodków, pól biwakowych

parków, rezerwatów itp.
9. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie imprezy,
w szczególności niestosowanie się do poleceń kierownika, złamanie
zakazu spożywania alkoholu, stosowanie środków odurzających, bądź
inne zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa
uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do przerwania
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przez kierownika imprezy i zastosowania środków dyscyplinujących.
10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie
imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania
uczestnika w trakcie imprezy.
11. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie
imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika.
12. Uczestnik zobowiązany jest do podania kierownikowi wszelkich
informacji dot. chorób lub schorzeń, które mogą zakłócić przebieg
imprezy, lub które stanowią potencjalne zagrożenie zdrowia i życia
uczestnika. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swój stan
zdrowia.
13. Uczestnik ma prawo do:
c) udziału w zajęciach zgodnie z programem,
d) korzystania ze sprzętu zgodnie z programem imprezy,
e) konsultacji z prowadzącymi zajęcia,
f) zgłaszania uwag organizacyjnych i programowych do kierownika.

14. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
kierownik.
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