
Regulamin uczestnictwa w imprezie 
„Integrowanie Przez Wspinanie 2018”

Rozdział I

Zakres obowiązywania

§ 1

1.Wprowadza  się  „Regulamin  imprezy  Integrowanie  przez  wspinanie  2018”  zwany  dalej
regulaminem.

2.  Regulamin  dotyczy  imprezy  zorganizowanej  przez  firmę  TRICAMP  Paweł  Zieliński
z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Leona  Petrażyckiego  53e,  kod  pocztowy  30-399  Kraków,
NIP: 6762543038, REGON: 369208022, zwaną dalej Organizatorem. 

3. Impreza wspinaczkowa „Integrowanie przez wspinanie” zwana dalej Imprezą odbywa się
w dniach 25 - 27 maja 2018 roku w Dolinie Będkowskiej. Terenem imprezy jest prywatna
działka oraz Gospodarstwo agroturystyczne „Brandysówka”. Celem Imprezy jest promowanie
wspinaczki, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracja środowiska
wspinaczkowego.

4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowywania się osób obecnych na
Imprezie, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

 wstęp osoby na imprezę;
 obowiązki uczestnika imprezy;
 zakazy, które uczestnik winien respektować;
 zasady  odpowiedzialności  osób,  w  tym  uczestników  imprezy,  za  zachowanie

sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem
postanowień niniejszego regulaminu.

5. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.

6. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

Rozdział II

Wstęp na imprezę

§ 2

1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii
organizatora imprezy.

2. Uczestnikiem Imprezy, zwanym dalej Uczestnikiem jest każda osoba, która zarejestrowała
się  poprzez  formularz  dostępny  na  stronie  internetowej  Organizatora  (www.  ipw.pl) oraz
uiściła  opłatę. Brak wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Imprezie. 



3. Opłata  zostanie  przeznaczona na „pakiety startowe” oraz pokrycie kosztów związanych
z organizacją i obsługą Imprezy. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

Opłaty pakietów startowych:

   • Do dnia 01.04.2018 (włącznie) – 89 zł PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA 
   • Do dnia 29.04.2018 (włącznie) – 99 zł PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA 
   • Do dnia 13.05.2018 (włącznie) – 109 zł PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA 

W cenie pakietu zawarte są następujące świadczenia dla uczestników: 

• Pakiet startowy 
• Pole namiotowe (piątek 25.05.2018 - niedziela 27.06.2018) 
• Ubezpieczenie NNW

4. Płatności dokonywane są poprzez szybki przelew internetowy. Podmiotem świadczącym
obsługę płatności online jest Tpay i PayPal w przypadku płatności kartą.

5.  Wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu dalszej organizacji Imprezy. Organizator oświadcza,
że dane osobowe zawarte w formularzu nie zostaną przekazane osobom trzecim.

§ 3

Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, która
ukończyła 13 lat, posiadająca potwierdzenie rejestracji i uiszczenia opłaty uprawniającej do
wejścia, o którym mowa w &2 ust.2 regulaminu oraz:

1) jest trzeźwa;
2) nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających
podobnie;
3) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy;
4) posiada dokument tożsamości;
5) gdy nie ukończyła 13 roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej;
6).dzieci  do  lat  sześciu  mogą  uczestniczyć  w  imprezie  tylko  i  wyłącznie  z  opiekunem
prawnym.

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy

§ 4

1.Uczestnik imprezy jest obowiązany: 

1)  posiadać  przy  sobie  i  okazywać  każdorazowo  na  żądanie  organizatora  opaskę
uprawniającą do  wejścia na teren imprezy;
2) zachowywać się  w sposób zgodny z zasadami współżycia  społecznego,  w tym nie
zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;



3)  przestrzegać  postanowień  niniejszego  regulaminu,  przepisów  przeciwpożarowych,
innych  regulaminów  i  postanowień  Organizatora  obowiązujących  w  miejscach
stanowiących  teren,  w  tym  działka  prywatna  oraz  Gospodarstwo  agroturystyczne
„Brandysówka”,  co  nie  wyłącza  obowiązków  wynikających  z  przepisów prawa,  oraz
ogólnie przyjętych w środowisku wspinaczkowym zasad i dobrych obyczajów;
4)  zachowywać  się  kulturalnie,  szczególnie  w  porze  nocnej,  tj.  tak  aby  nie  było  to
uciążliwe  dla  osób  trzecich  ponad  przeciętną  miarę  przyjętą  w  stosunkach  danego
rodzaju;
5) zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim Uczestnikom oraz
osobom trzecim.

Rozdział IV

Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

§ 5

1.Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie :

     1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
1. broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, i innej nawet, gdy osoba jest 
    uprawniona do jej posiadania;
2. materiałów wybuchowych;
3. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
4..różnego  rodzaju  noży,  pałek  (w  tym  używanych  w  grach  sportowych),  kijów

i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe,
elementy  łożysk  itp.)  oraz  innych  przedmiotów,  których  posiadanie  nie  jest
zabronione,  lecz  ze  swej  natury  mogą  posłużyć  do  zachowania  sprzecznego
z prawem; 

5.  wyrobów  pirotechnicznych,  w  tym:  fajerwerków,  kul  świecących,  rac  i  innych
..podobnie  działających  przedmiotów  oraz  wszelkiego  rodzaju  materiałów
..potencjalnie pożarowo niebezpiecznych.

2. Zabrania się uczestnikom imprezy:

1) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach 
obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
2) rzucania przedmiotami;
3) wnoszenia i używania środków odurzających lub psychotropowych;
4) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego 
wyznaczonymi;
5) wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
6) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
7) zaśmiecania terenu imprezy;
8) niszczenia infrastruktury imprezy.



3) Na terenie  imprezy zakazuje  się  odtwarzania  muzyki,  za  wyjątkiem sytuacji,  na które
wyrazi zgodę organizator. Zakaz ten nie dotyczy grania na instrumentach muzycznych nie
wymagających wzmacniaczy i głośników.

4) Impreza odbywa się na terenie  parków krajobrazowych. Uczestnicy zobowiązani są do
utrzymania porządku i czystości, w szczególności w miejscu biwakowania. 

5) Ogniska można palić tylko w wyznaczonych przez Organizatora miejscach. A w sytuacji
zagrożenia pożarowego nie wolno ich palić wcale.

6)  Uczestnicy  biorący  udział  w  biegu  górskim  są  zobowiązani  do  przestrzegania  zasad,
określanych przez Organizatora w regulaminie będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu.

7) Dzieci biorące udział w konkurencjach dla nich przygotowanych są zobowiązane i przez
ich  opiekunów  do  przestrzegania  zasad,  określanych  przez  Organizatora  w  regulaminie
będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

8)  Uczestnicy  biorący  udział  w  innych  konkurencjach  i  atrakcjach  są  zobowiązani  do
przestrzegania zasad ustalonych przez osoby odpowiedzialne za ich organizowanie. 

§ 6

Osoby  stwarzające  zagrożenie  dla  mienia,  życia  lub  zdrowia  własnego  lub  innych
uczestników bądź osób trzecich, a także łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą
usuwane z imprezy przez Organizatora bez prawa powrotu i bez zwrotu opłaty wpisowej.

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy

§ 7

1.Uczestnik ma prawo:

1)  przebywać  na  terenie  imprezy  w  czasie  jej  trwania,  tj.  od  chwili  udostępnienia
obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje,  co jest
ograniczone  jedynie  koniecznością  przestrzegania  przepisów  prawnych  ogólnie
obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
3) do noclegu na polu biwakowym (nie zapewnia się namiotów, pościeli, karimat etc.);
4)  do  udziału  w  zorganizowanych  szkoleniach,  prelekcjach  oraz  konkursach  dla
określonej przez Organizatora liczby osób;
5) do skorzystania z dostępnego parkingu – organizator nie gwarantuje miejsca. 



Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 8

1.  W  opłacie  za  uczestnictwo  w  Imprezie  jest  uwzględniona  składka  ubezpieczeniowa.
Akceptacja  regulaminu  imprezy  jest  równoznaczna  ze  zgodą  na  objęcie  ochroną
ubezpieczeniową.

2.  Od  momentu  przyjazdu  na  teren  Imprezy,  do  momentu  zakończenia  Imprezy  każdy
z Uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną.
Organizatorzy  nie  odpowiadają  za  wypadki,  ani  szkody powstałe  z  przyczyn leżących  po
stronie któregokolwiek z Uczestników. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone
bądź pozostawione bez opieki podczas trwania imprezy.

4.  Wysłanie  formularza  zgłoszeniowego  lub  dokonanie  wpłaty  jest  równoznaczne
z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego
przestrzegania.  Każda osoba,  która w dowolnej  formie i  przez dowolnie długi czas bierze
udział  w  Imprezie  (w  tym  także  goście,  obserwatorzy  itp.)  zobowiązana  jest  do
podporządkowania się regulaminowi, z którego treścią się zapoznała i akceptuje go w całości.

5.  Nieznajomość  lub  niezrozumienie  postanowień  regulaminu  nie  zwalnia  z  jego
przestrzegania. 

6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Imprezy  z  przyczyn  od  niego
niezależnych. W takim przypadku termin imprezy może zostać przesunięty na inny weekend.
Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty nie mają możliwość uzyskania wpłaconych środków na
swoje konto.

7. We wszystkich przypadkach spornych obowiązują odpowiednie przepisy prawa. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

§ 9

1. Przebieg imprezy będzie utrwalany za pomocą zdjęć i nagrań wideo. Uczestnicy imprezy
wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku znajdującego się na zdjęciach i nagraniach
do promocji imprezy na stronie Organizatora oraz za pomocą mediów społecznościowych.

 



Załącznik nr 1

Regulamin Biegu „Integrowanie Przez Bieganie”

Organizator:

TRICAMP Paweł Zieliński
Leona Petrażyckiego 53E 30-399, Kraków
NIP: 6762543038
REGON: 369208022

Termin i miejsce zawodów:

DATA: 26.05.2018
MIEJSCE: ul. Pod Sokolicą 127, 32-089 Będkowice
GODZINA STARTU: 12:00

Trasa:

• Bieg typu anglosaskiego
• Trasa przebiega po drogach leśnych ok. 95% i asfaltowych ok. 5%
• Długość trasy to ok. 10 km
• Każdy kilometr trasy będzie oznakowany
• Limit pokonania trasy: 1h 30 min
• W okolicach 5-tego kilometra znajdować się będzie punkt odżywczy

Warunki uczestnictwa:

• Warunkiem  uczestnictwa  w  biegu  jest  wypełnienie  formularza  elektronicznego  na
stronie ipw.info.pl oraz uiszczenie opłaty startowej.

• Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy osobom, które opłacą udział do dnia  
13.05.2018.

• Uczestnikiem biegu może być każda osoba, która do dnia 26.05.2018 ukończy 18 lat 
i  złoży  oświadczenie  o  stanie  zdrowia  i  odpowiedzialności  w  zakresie  udziału
zawodach.

• Weryfikacja  Uczestników  (na  podstawie  dokumentu  tożsamości)  oraz  wydawanie
pakietów  startowych  odbywać  się  będzie  w  biurze  zawodów  w  dniu  imprezy
w godzinach 10.00-11.00

• Pobranie numeru startowego przez Uczestnika oznacza zapoznanie się oraz akceptację
Regulaminu biegu.

• Bieg rozgrywany będzie  przy ograniczonym ruchu ulicznym,  każdy Uczestnik  ma
obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad ruchu drogowego.

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku.
• Uczestnik,  który  nie  mieści  się  w limicie  czasowym,  wyznaczonym na pokonanie

trasy, ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru
może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych
i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu, lecz pieszym. Na mecie otrzyma
zwrot numeru oraz medal.



Opłata startowa:

•  Do dnia 01.04.2018 (włącznie) – 40 zł PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA
•  Do dnia 29.04.2018 (włącznie) – 50 zł PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA
•  Do dnia 13.05.2018 (włącznie) – 60 zł PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA

•  Po 24.05.2017 można dokonać opłaty startowej w biurze zawodów w wysokości 70 zł
•  Opłata  startowa  nie  podlega  zwrotowi  w  żadnym  przypadku.  Do  13.05.2018  istnieje
możliwość przepisania pakietu na inną osobę (informacje należy wysyłać drogą mailową na
adres: bieg@ipw.info.pl)

Świadczenia dla uczestników:

• Pakiet startowy
• Depozyt
• Pamiątkowy medal na mecie
• Ubezpieczenie NNW

Klasyfikacje:

• Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn
• Klasyfikacje wiekowe:
   I. K i M-18: 18-29 lat
   II. K i M-30: 30-39 lat
   III. K i M-40: 40-49 lat
   IV. K i M-60: 60 lat i powyżej
• W przypadku, kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one    
   przypisane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej (w przypadku K-60 i M-60)

Nagrody:

• Klasyfikacja generalna mężczyzn: miejsca I-III
• Klasyfikacja generalna kobiet: miejsca I-III

Postanowienia końcowe:

• Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
• Dyrektorem biegu jest Paweł Zieliński (telefon kontaktowy: 662 110 066)
• Informacje dla uczestników, mediów, sponsorów: bieg@ipw.info.pl



Załącznik nr 2

Regulamin Strefy Dziecięcej „Małpi Chwyt”
oraz Wspinaczkowego Dnia Dziecka

I. MAŁPI CHWYT

1. Organizatorem Strefy Dziecięcej Małpi Chwyt oraz Wspinaczkowego Dnia Dziecka jest
firma  Animatu  oraz  firma  TRICAMP Paweł  Zieliński,  Organizator  imprezy  Integrowanie
Przez Wspinanie.

2.  Strefa  Dziecięca  Małpi  Chwyt  zwana  dalej  Małpim  Chwytem  jest  integralną  częścią
Imprezy  środowiska  wspinaczkowego  Integrowanie  Przez  Wspinanie  z  zastrzeżeniem,  że
Regulamin Imprezy ściśle wiąże się z Regulaminem strefy dziecięcej.

3. Małpi Chwyt działa w dniach 25-27 maja 2018 roku od godziny 15:00 (piątek) do godziny
16:30 (niedziela) w Dolinie Będkowskiej.

4.  Główną  bazą  Małpiego  Chwytu  jest  prywatna  Działka  na  ulicy  Grzybowej  w Dolinie
Będkowskiej.

5. Małpi Chwyt jest przeznaczony dla dzieci między 5 a 16 rokiem życia.

6..Warunkiem  uczestnictwa  jest  obowiązkowa  rejestracja  dzieci  przez  rodziców  lub
opiekunów  prawnych  za  pośrednictwem  formularza  elektronicznego,  potwierdzenie
zgłoszenia  przy  wejściu  do  Działki  oraz  uiszczenie  opłaty  na  konto  Organizatora
Integrowania przez Wspinanie.

7. Przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych zobowiązuje się do całodobowej
obecności na terenie imprezy Integrowanie Przez Wspinanie, w stanie trzeźwym.

8. Organizatorzy zapewniają dzieciom wykwalifikowaną kadrę, zróżnicowany program zajęć
i zabaw, równocześnie zastrzegając, że to rodzice lub opiekunowie prawni sprawują opiekę.
Podczas trwania programu organizatorzy pełnią pieczę nad uczestnikami.

9. Organizatorzy nie pełnią pieczy nad dziećmi w czasie posiłków, a rodzice lub opiekunowie
prawni zobowiązani są na ten czas odebrać dzieci z Małpiego Chwytu.

10. W godzinach realizacji programu zabaw, organizatorzy proszą o nierozpraszanie dzieci.

11. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zaopatrzenia dzieci w stosowne stroje
i obuwie niezbędne do realizacji programu.

12.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  rzeczy  zgubione,  uszkodzone,
pozostawione bez opieki (szczególnie sprzęt elektroniczny).



II. WSPINACZKOWY DZIEŃ DZIECKA

1. Wspinaczkowy Dzień Dziecka odbędzie się w niedzielę, 27 maja 2018 roku, w godzinach
10:00-16:30.

2. Wydarzenie to jest przeznaczone dla dzieci, których rodzice nie biorą udziału w imprezie
Integrowanie Przez Wspinanie.

3.  Na  Wspinaczkowy  Dzień  Dziecka  obowiązują  oddzielne  zgłoszenia  przez  formularz
elektroniczny dostępny na stronie internetowej Organizatora.

4. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom Dnia Dziecka opiekę na czas trwania wydarzenia,
program oraz ciepły posiłek.

5.  W  pozostałych  sprawach  obowiązuje  Regulamin  Małpiego  Chwytu  oraz  imprezy
Integrowanie Przez Wspinanie.

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi.



………………………………………….
                                                                                                                               (miejscowość,data)

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ W IMPREZIE INTEGROWANIE PRZEZ WSPINANIE

DLA OSOBY W WIEKU 16-18 LAT

Wyrażam zgodę, aby …………………………………………………………………….….,
                                                            (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

ur. …………………………. wziął/wzięła udział w Imprezie Integrowanie Przez Wspinanie,
   (data urodzenia osoby niepełnoletniej)

 
która odbędzie się w dniach 25-27 maja 2018 w Będkowicach.

Oświadczam, że:

1. ................................................................. jest zdrowy/a, nie ma żadnych przeciwwskazań
             (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

do uprawiania wspinaczki.

2. Zapoznaliśmy się z Regulaminem Imprezy i akceptujemy go.

3. Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana i zdaję sobie sprawę, że w przypadku
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko
utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych.

…..…................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

…..…................................................................
telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego


