
Regulamin samodzielnych wyjazdów dzieci i młodzieży 

organizowanych przez Warszawski Klub Narciarski 

1. Poprzez zgłoszenie uczestnika na wyjazd organizowany przez Warszawski Klub Narciarski (WKN), jego 
rodzic lub opiekun prawny oświadcza jednocześnie, że stan zdrowia uczestnika pozwala mu na udział 
w wyjeździe.  

2. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest w dniu wyjazdu do poinformowania kierownika o 
przyjmowanych przez uczestnika wyjazdu lekach oraz aktualnie przechodzonych chorobach. 

3. W razie stwierdzenia w dniu wyjazdu przez kierownika, że stan zdrowia uczestnika nie pozwala na 
jego udział w wyjeździe, kierownik może odmówić  zabrania uczestnika na wyjazd.  

4. Uczestnicy wyjazdów narciarskich powinni być wyposażeni w: odpowiednio dobrany i przygotowany 
sprzęt sportowy (narty, wiązania, buty lub rower), strój sportowy adekwatny do panujących 
warunków pogodowych oraz kask narciarski lub rowerowy. 

5. W przypadku niespełnienia przez uczestnika wyjazdu warunków przewidzianych w pkt. 4, WKN 
zastrzega sobie prawo podjęcia na koszt uczestnika wyjazdu odpowiednich czynności, w celu 
zapewnienia mu sprzętu odpowiadającego powyższym wymogom.  

6. Na wyjazdach organizowanych przez WKN surowo zabronione jest: spożywanie alkoholu, palenie 
tytoniu, e-papierosów oraz zażywanie innych środków odurzających. 

7. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia złamania pkt. 6 niniejszego regulaminu, kierownik 
wyjazdu wraz z towarzyszącymi mu instruktorami mają prawo poddać uczestnika wyjazdu badaniu 
alkomatem lub testem, na zawartość substancji odurzających. 

8. Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie terenu zakwaterowania bez zgody 
opiekuna jest surowo zabronione. 

9. Za szkody spowodowane przez uczestnika wyjazdu finansowo odpowiadają jego rodzice lub 
opiekunowie prawni. 

10. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do: 
a. Wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna, 
b. Przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin 

rozpoczęcia zajęć i posiłków oraz pory wstawania i ciszy nocnej, 
c. Poszanowania innych uczestników wyjazdu, 
d. Stosowania zasady fair-play we wszystkich zajęciach sportowych, 
e. Przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek zarówno w pokojach jak i na 

terenie zakwaterowania oraz w środkach transportu, 
f. Dbania o sprzęt zarówno własny, jak i klubowy oraz innych uczestników wyjazdu, 
g. Dbania o wyposażenie znajdujące się w miejscu zakwaterowania i w środkach transportu. 

11. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, a zwłaszcza punktów 6, 8 i 9 przez 
uczestnika wyjazdu, uprawnia kierownika do podjęcia decyzji o jego wydaleniu z wyjazdu. W razie 
zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do odebrania uczestnika 
wyjazdu, w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym zakresie. W przypadku nieodebrania 
uczestnika z wyjazdu w wyznaczonym terminie rodzice lub opiekunowie prawni zostaną obciążeni 
kosztami transportu uczestnika wyjazdu i jego opiekuna, wyznaczonego przez kierownika wyjazdu. 
W przypadku wydalenia uczestnika wyjazdu z wyjazdu WKN nie zwraca niewykorzystanych kosztów 
uczestnictwa w wyjeździe. 

12. Wszelkie nieprawidłowości związane z trwaniem wyjazdu uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny 
powinni niezwłocznie zgłosić kierownikowi wyjazdu lub sekretariatowi WKN. WKN podejmie wszelkie 
kroki w celu usunięcia nieprawidłowości. 
 

___________________________    ___________________________ 

Data i podpis uczestnika wyjazdu     Data i podpis opiekuna prawnego 


