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Regulamin uczestnictwa w imprezach turystycznych 

                    Klubu Turystów Pieszych "Wędrownik" 

                   Regionalnego Oddziału  PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy 

 
1. Imprezy turystyczne KTP "Wędrownik": rajdy, zloty, wycieczki, spływy są organizowane dla członków klubu, 

kandydatów i sympatyków. Pierwszeństwo zapisu na imprezę mają członkowie klubu "Wędrownik" i ich rodziny. 

 

2. Imprezy turystyczne KTP ”Wędrownik”: rajdy, zloty, wycieczki, spływy nie mają charakteru komercyjnego. 

Odbywają się na zasadach samoorganizacji i są imprezami non-profit. 

 

3. Organizatorami i prowadzącymi imprezy są członkowie społecznej kadry PTTK. Dopuszcza się możliwość 

prowadzenia rajdu przez osobę, która nie posiada takich uprawnień, jednak tylko dla celów szkoleniowych i pod 

opieką uprawnionego członka kadry PTTK. 

 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy uczestników imprezy. 

 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników imprezy w przypadku, gdy z winy, 

lekkomyślności lub niedbalstwa uczestnika dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży 

mienia. 

 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za niedogodność, niewykonanie lub nienależyte wykonanie imprezy, gdy było 

ono spowodowane działaniem siły wyższej, działaniem lub zaniechaniem uczestnika, działaniem lub zaniechaniem 

osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z organizatorem lub osób, za które z mocy prawa 

organizator odpowiadać nie może. 

 

7. Uczestnicy rajdów i wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok są ubezpieczeni 

w ramach ubezpieczenia grupowego, natomiast pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się  we własnym zakresie. 

 

8. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba 

biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę 

rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki. 

 

9. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w celu wpisania go na listę 

uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji wycieczki 

(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U z 2002 r Nr 101 

poz. 926 ze zm.). 

 

10. Uczestnicy imprezy turystycznej mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dobrego wychowania i 

kultury turystycznej. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w taki sposób, aby nie przeszkadzało to pozostałym 

uczestnikom. 

 

11. Podczas rajdów i wycieczek nie wolno wyprzedzać osoby prowadzącej grupę i odłączać się bez jej 

powiadomienia. Przy większej liczbie uczestników prowadzący wyznacza jedną osobę zamykającą grupę. 

 

12. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie turystyczne, ubranie, prowiant) 

 

13. Każdy uczestnik rajdu, wycieczki, zlotu lub spływu powinien ściśle stosować się do Regulaminu imprez 

turystycznych Klubu Turystów Pieszych "Wędrownik" i regulaminu danej imprezy.  



Zapoznałem/am się z regulaminem: 

 


