1. Postanowienia ogólne
§1. Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej i §2 ust. 1 rozporządzenia ministra
edukacji narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności
w dziedzinie rekreacji ruchowej, Zarząd Akademickiego Stowarzyszenia Turystycznego "Przystań" uchwalił regulamin
imprez turystycznych organizowanych przez Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne "Przystań".
§2. Ilekroć stosowane są w niniejszym regulaminie wymienione pojęcia przyjmowane jest ich określone znaczenie:
1. regulamin - regulamin wypraw turystycznych organizowanych przez Akademickie Stowarzyszenie
Turystyczne "Przystań",
2. organizator - osoba uprawniona do organizowania i prowadzenia imprez turystycznych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej i odpowiednich przepisów,
3. instruktor - osoba posiadająca kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej z odpowiednią specjalizacją np.
kajakarstwa, określone na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
i w przepisach szczególnych,
4. uczestnik wyprawy - osoba korzystająca z usług turystycznych Akademickiego Stowarzyszenia
Turystycznego "Przystań".
§3. Kwestie prawne nie uregulowane w niniejszym regulaminie podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z przepisami
odpowiednich ustaw i przepisów szczególnych.
2. Warunki uczestnictwa
§4. 1. W wyprawie turystycznej mogą wziąć udział osoby zapisane na wyprawę, znajdujące się na liście uczestników
wyprawy, które dokonały określonych wpłat.
§5. W wyprawie turystycznej mogą brać udział osoby pełnoletnie, które skończyły 18 lat.
§6. Osoby nie będące pełnoletnimi mogą brać udział w wyprawie turystycznej, o ile posiadają pisemną zgodę
przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna, kuratora) na udział w wyprawie.
§7. Warunkiem uczestnictwa w imprezie turystycznej jest złożenie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyprawy, przez
uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego oświadczenia o braku przeciwwskazań ze względu na stan zdrowia do
wzięcia udziału w danej wyprawie turystycznej. Oświadczenie nie jest wymagane, gdy uczestnik przedstawi
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w danej imprezie turystycznej.
3. Obowiązki organizatora
§8. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt dla danej wyprawy turystycznej (rowery, kajaki...) oraz adekwatnie do
imprezy niezbędny sprzęt ratunkowy (apteczka, kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne).
§9. Na trasie wyprawy turystycznej wymagana jest obecność instruktora lub innego podmiotu posiadającego
uprawnienia do prowadzenia i organizacji wypraw.
§10. Organizator obowiązany jest zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie grupowe uczestników wyprawy turystycznej od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
§11. Na organizatorze ciąży obowiązek opłacenia miejsc na polach namiotowych, uiszczenia opłat klimatycznych oraz
kosztów śluzowań.
§12. Organizator obowiązany jest dostarczyć na miejsce rozpoczęcia wyprawy turystycznej odpowiedni sprzęt
i odpowiedni sprzęt ratunkowy oraz odebrać go na zakończenie.
§13. Organizator zapewnia pomoc instruktora na wyprawie turystycznej w zakresie spraw organizacyjnych i socjalnych.
§14. Organizator zapewnia uczestnikom wyprawy turystycznej niezbędną pomoc przedmedyczną.
§15. Organizator nie zajmuje się przygotowywaniem posiłków dla uczestników wypraw.
§16. 1. Jeżeli uczestnicy rezygnujący z udziału w wyprawie turystycznej, znajdą inne osoby na swoje miejsce,
(spełniające warunki kategorii imprezy, np. liczba, wiek i płeć osób), organizator powinien w ciągu miesiąca zwrócić
wpłaconą zaliczkę. 2. Jeżeli uczestnik wyprawy rezygnujący z niej nie znajdzie osoby na swoje miejsce, to decyzję w
sprawie zwrotu wpłaconych funduszy podejmuje organizator.
§17. Organizator ma prawo ustanawiać i dezaktualizować szczególne promocje w odniesieniu dla konkretnych wypraw,
bez obowiązku powiadamiania uczestników. Promocje te regulowane są oddzielnymi regulaminami.
4. Obowiązki uczestników
§18. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu.
§19. Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia wyprawy turystycznej w wyznaczonym terminie i miejscu.
§20. Uczestnik obowiązany jest uiścić określone opłaty, za możliwość uczestnictwa w wyprawie turystycznej, we
wskazanym terminie.
§21. W czasie trwania wyprawy turystycznej uczestnik obowiązany jest przestrzegać poleceń organizatora oraz
instruktora.
§22. Na uczestniku ciąży obowiązek dbania o powierzony mu sprzęt oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody
wyrządzone z jego winy.

§23. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym osobom lub mieniu.
§24. Uczestnik może biwakować jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatora lub instruktora.
§25. Uczestnik może kąpać się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
§26. Uczestnicy powinni udzielać sobie pomocy w codziennych czynnościach związanych z daną wyprawą turystyczną
(przenoszenie rowerów, kajaków przez przeszkody, wnoszenie i wynoszenie sprzętu wodniackiego na brzeg,
zabezpieczenie sprzętu, wspólne przyrządzanie posiłków, itp.).
§27. Na uczestniku ciąży obowiązek udzielania niezbędnej pomocy innym uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub
wymagają pomocy.
§28. Obowiązuje zakaz nadużywania alkoholu (o interpretacji decyduje komandor wyprawy) oraz zakaz używania
środków odurzających lub innych podobnie działających środków.
§29. Na wyprawie turystycznej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, jeśli tak mówi jej opis, podany
wcześniej do publicznej informacji.
§30. Uczestnik obowiązany jest każdorazowo informować oraz uzgadniać z organizatorem lub instruktorem wszelkie
przypadki oddalenia się od grupy.
5. Sankcje
§31. Uczestnik może zostać wykluczony z wyprawy turystycznej w przypadku gdy:
1. nie przestrzega postanowień regulaminu,
2. nadużywa alkoholu lub znajduje się w stanie nietrzeźwości,
3. spożywa alkohol na wyprawie bezalkoholowej,
4. używa środków odurzających lub innych podobnie działających środków.
§32. Osoby wykluczone oraz rezygnujące z imprezy turystycznej tracą prawo do wszelkich świadczeń ze strony
organizatora, a także prawo do zwrotu opłat uiszczonych za wyprawę (za wyjątkiem §16).

