ZASADY UCZESTNICTWA
W WYJAZDACH KLUBU SPORTOWEGO POLSKIE HIMALAJE
Klub Sportowy Polskie Himalaje z siedzibą w Krakowie (NIP 945 215 05 30; REGON 121360472), który do 10 stycznia
2019 roku nosił nazwę KS Ski Test Kraków, został założony w 2010 i wpisany przez Prezydenta Miasta Krakowa do
ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej pod nr KS/99. Jest stowarzyszeniem
posiadającym osobowość prawną. Działa na podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.
Chcąc zapewnić uczestnikom wyjazdów zagranicznych usługi na najwyższym poziomie, zarząd ustalił zasady
podróżowania. Mają one zastosowanie do wszystkich wyjazdów jakie oferujemy, bez względu na podmioty z nami
współpracujące czy też realizujące konkretne zadania. Warunki uczestnictwa mają charakter informacyjny i nie stanowią
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie organizatora turystyki oraz pośrednika turystycznego, dlatego
też zawierać będzie umowy z właściwymi podmiotami do realizacji określonej usługi bądź usług. Zadaniem klubu jest
pomagać realizować różne marzenia, mniej lub bardziej ambitne cele, pomagać poznawać świat i piękno przyrody.
Celem realizacji usług na najwyższym poziomie, jak wysokie są Himalaje (co wcale nie oznacza np. zakwaterowania w
wielogwiazdkowych hotelach czy przejazdów luksusowymi środkami transportu), które uwzględniać będą propozycje
zainteresowanych osób, a także ich zaangażowanie w realizację danego przedsięwzięcia, w maju 2018 roku ustanowiony
został w Kościelisku koło Zakopanego organ doradczo-opiniotwórczy pod nazwą Rodzina Podróżników. Łączy ona ludzi
z pasją (a nie roszczeniowych) i tylko takie osoby zaprasza do współpracy w poszczególnych grupach według
zainteresowań i chęci wybrania się w przepiękne miejsca na naszej planecie.
WARUNKI OGÓLNE
Podstawą udziału w danej imprezie jest wypełnienie, podpisanie i złożenie przez uczestnika formularza
zgłoszeniowego.
2. Organizacja imprezy odbywa się dzięki współpracy klubu z organizatorami turystyki przy wsparciu wolontariuszy.
3. Umowa na organizację wyjazdu (w całości lub części) mającego charakter imprezy turystycznej zawierana jest
pomiędzy wskazanym przez klub organizatorem turystyki i uczestnikiem po zapoznaniu się przez niego z
proponowanymi usługami oraz terminami i sposobami ich realizacji.
4. Po podpisaniu umowy uczestnik zobowiązany jest do terminowych wpłat wskazanych w komunikatach i
umowach, pod rygorem unieważnienia umowy przez klub lub organizatora. Za datę płatności uważa się datę
wpływu środków na rachunek bankowy klubu lub organizatora (dane do wpłaty zawierać będą warunki
szczegółowe komunikatów i umów).
5. Każdy uczestnik, wpłacając zaliczkę oraz zawierając umowę, jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku (m.in. fotografie, zapis audio-video) na potrzeby klubu i organizatora. Osoby,
które nie wyrażają na to zgody nie mogą uczestniczyć w imprezach.
6. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy o czym musi
niezwłocznie powiadomić uczestnika. Uczestnik może w takim przypadku zaakceptować zmianę lub odstąpić od
umowy otrzymując wpłacone zaliczkowo kwoty w całości.
7. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć w wyznaczonym przez organizatora terminie wszystkie dokumenty
wymagane do realizacji imprezy pod rygorem utraty wpłaconej zaliczki.
8. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy (dowód osobisty
lub paszport ważny co najmniej pół roku od planowanej daty rozpoczęcia podróży). W przypadku stwierdzenia
przez odpowiednie służby, że dany dokument utracił ważność, albo ją utraci podczas wyjazdu, uczestnikowi nie
przysługuje żaden zwrot.
9. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy własnej. Zastrzeżenie to
dotyczy również przerwania podróży, pobytu lub zatrzymania uczestnika przez uprawnione władze z powodów,
na które organizator nie miał wpływu.
10. Każdy organizator zastrzega sobie prawo anulowania imprezy z przyczyn od niego niezależnych lub gdyby jej
realizacja była uwarunkowana określoną liczbą uczestników. Anulowanie imprezy może nastąpić również w
przypadku istnienia realnego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników. Szczegóły zawarte będą w umowach
pomiędzy uczestnikiem i organizatorem.
11. Uczestnik, składając pisemne oświadczenie, ma prawo zrezygnować z imprezy w każdej chwili przed
rozpoczęciem wyjazdu.
1.
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12. W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o wszystkie koszty
udokumentowane i poniesione przez klub i organizatora w związku z organizacją imprezy. W każdym przypadku
zostaje jednak potrącona kwota za obsługę, obejmująca m.in. logistykę wyprawy, przygotowanie i realizację oraz
opłata rezerwacyjna, której wysokość podawana będzie w warunkach szczegółowych. W niektórych przypadkach
mogą obowiązywać inne zasady narzucone przez stronę realizującą dany element wyjazdu. Szczegóły zawarte
będą w umowach pomiędzy uczestnikiem i organizatorem.
13. Przy zakupie biletów lotniczych doliczana będzie obowiązkowa dopłata do ich ubezpieczenia na wypadek
niemożności odbycia podróży z przyczyn losowych (ok. 3 proc. wartości biletu). Natomiast pozostałą cześć
kosztów udziału w imprezie uczestnik może ubezpieczyć we własnym zakresie.
14. Uczestnik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości różne uwarunkowania stosowane przez przewoźników
lotniczych. Z kolei klub oświadcza, że dołoży wszelkich starań w negocjacjach, aby koszt wystawienia biletów
był jak najniższy z zastrzeżeniem, że ceny biletów dla grup są zazwyczaj znacznie wyższe od cen biletów
jednostkowych. Poza tym wpływ na wysokość ceny mają okresy niskiego i wysokiego sezonu czy też pory
deszczowej w danym kraju.
15. Jeśli cena biletów lotniczych przekroczy wysokość przyjętego przez klub limitu, uczestnik będzie zobowiązany
dopłacić brakującą kwotę, o której zostanie wcześniej poinformowany drogą mailową przed zakupem biletu i
wyrazi zgodę na ten zakup. Wykluczona jest możliwość indywidualnego zakupu biletów z wyjątkiem
szczególnych przypadków, na które klub wyrazi pisemną zgodę (np. w stosunku do osób zamieszkałych poza
granicami Polski).
16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i jest świadomy faktu, że wyprawa o charakterze górskim lub
wysokogórskim, jeśli ma zamiar w takiej wziąć udział, niesie naturalne ryzyko zachorowania, zranienia czy
śmierci, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa. Uczestnik potwierdza, że akceptuje
owo ryzyko i bierze na siebie odpowiedzialność z tego wynikającą.
17. Uczestnik oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by sprawdzić swój stan zdrowia oraz kondycję psychofizyczną
i oświadcza, że jest zdolny do udziału we wszystkich elementach wyprawy/wyjazdu oraz że znane mu są
podstawowe zasady postępowania i zachowania zwłaszcza w terenie górskim.
18. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy, pokrywając ich koszty w miejscu ich powstania.
19. Uczestnik powinien stosować się do poleceń opiekuna/lidera grupy, a także przestrzegać regulaminów i innych
przepisów obowiązujących w danym miejscu i w czasie podróży.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób trzecich.
21. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy w siedzibie klubu lub
organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
22. Celem wzmocnienia współdziałania i współpracy z biurem Polskie Himalaje sugerujemy, aby każda grupa wybrała
swojego przedstawiciela (lidera) bądź przedstawicieli do wzajemnych kontaktów, a przede wszystkim
przekazywania życzeń i uwag uczestników grupy. Generalnie chodzi o to, aby pewne tematy/zagadnienia były
najpierw przedyskutowane w obrębie zainteresowanych osób, a ostateczna decyzja/wersja przekazana przez lidera
do biura.
23. Ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW, a także akcji ratowniczej w przypadku wyjazdów z programem wysokiej
aktywności-wysokiego ryzyka (m.in. wspinaczki, trekkingi górskie, spływy) jest OBOWIĄZKOWE. Jednak nie
zawsze jest ono wliczane "z urzędu" w cenę wycieczki/wyprawy, bowiem niektóre osoby mogą już takowe
posiadać (np. całoroczne). W takim przypadku dana osoba musi przesłać skan polisy na adres:
polskiehimalaje@tlen.pl w terminie nie krótszym niż 60 dni od daty wylotu z Polski. Dotyczy to również osób,
które nabędą polisę indywidualnie.
Zwracamy uwagę na różne warianty warunków ubezpieczenia. W przypadkach wątpliwych sugerujemy okazanie
programu wycieczki/wyprawy licencjonowanemu agentowi celem ustalenia właściwej składki. Z naszej strony
proponujemy, aby sprawą załatwienia polisy zajął się wybrany przez grupę lider, któremu biuro Polskie Himalaje
udzieli stosownej pomocy, wykorzystując swe doświadczenie oraz współpracę z firmami ubezpieczeniowymi.
UWAGA! Przedłożone warunki uczestnictwa nie mają utrudniać życia Rodzinie Podróżników, ale w miarę
klarownie uściślić zasady współpracy, współdziałania w gąszczu różnych przepisów prawa, które czasami potrafi
niemile zaskoczyć organizatorów i klientów.
zarząd klubu
prezes – Iwona Kotuła

wiceprezes – Janusz Kalinowski

sekretarz – Maciej Ostrowski
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