REGULAMIN III UNIWERSYTECKIEGO STUDENCKIEGO RAJDU PIESZEGO
„Bieszczady 2016”
I. Przepisy ogólne
§1
1. Celem Uniwersyteckiego Studenckiego Rajdu Pieszego „Bieszczady 2016” (dalej Rajdu)
jest:
 integracja studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz historycznych Bieszczadów,
 wzbudzenie poczucia przynależności do społeczności uniwersyteckiej.
2. Organizatorem Rajdu jest Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów.
3. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i nadzór Rajdu oraz reprezentującymi
Organizatora są: Maciej Brożyna, nr telefonu: 509528761 i Łukasz Godek, nr telefonu:
504639969.
§2
Rajd odbędzie się w dniach 13-15.05.2016 roku. Miejscem noclegowym są domki
wypoczynkowe Ośrodka Turystycznego „Piotrowa Polana”, 38-608 Wetlina 73.
§3
1. Plan rajdu:
Dzień I:
Wyjazd z Rzeszowa o godzinie 15:00 z parkingu przed budynkiem Uniwersytetu
Rzeszowskiego przy ul. Rejtana 16c, przejazd przez Brzozów, Sanok, Lesko do Wetliny,
przyjazd około godziny 18:00, zakwaterowanie, kolacja (prowiant własny), uroczyste
rozpoczęcie rajdu, nocleg.
Dzień II:
Pobudka, śniadanie (prowiant własny) , wyjazd autobusami na trasę o godzinie 9:00:
 TRASA A) przejazd autobusem na Przeł. Wyżnią, wycieczka piesza na trasie: Przeł.
Wyżnia – Schronisko PTTK Chatka Puchata na Połoninie Wetlińskiej – Przeł. M. Orłowicza – Wetlina; czas przejścia ok. 5h
 TRASA B)przejazd autobusem przez Przeł. Wyżnią, Berehy Górne na Przeł. Wyżniańską, wycieczka piesza na trasie: Przeł. Wyżniańska – Bacówka PTTK pod Małą
Rawką – Mała Rawka – Wielka Rawka – Mała Rawka – Dział – Wetlina, czas przejścia. Ok 5h
 TRASA C) przejazd autobusem przez Kalnicę do Jaworzca, wycieczka piesza na trasie: Jaworzec – Bacówka PTTK w Jaworzcu – Krysowa – Wysokie Berdo – Przeł. M.
Orłowicza – Wetlina, czas przejścia ok. 5h.
Około 15:00 zejście do Wetliny.
15:00 – 16:30 czas wolny
17:00 Pokazy ratownicze bieszczadzkiej grupy GOPR

18:00 Uroczysta kolacja przy ognisku, wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego,
zaproszonych gości oraz podróżników, koncert
Dzień III:
Pobudka, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd autobusami na trasę o godz. 8:00
Przejazd autobusem do Ustrzyk Górnych, wycieczka piesza: Ustrzyki Górne – Połonina
Caryńska – Brzegi Górne czas przejścia ok. 5h
Powrót autokarami do Rzeszowa
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu w trakcie trwania imprezy.
II. Warunki uczestnictwa
§1
Do uczestniczenia w Rajdzie uprawnieni są w pierwszej kolejności studenci, absolwenci oraz
pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§2
1. Dokonanie zgłoszenia udziału w Rajdzie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o
akceptacji i stosowaniu się do postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie przez formularz internetowy.
3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu
Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
4. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu, mogą być wykorzystane
przez prasę, radio i telewizję.
§3
1. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
 bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatora Rajdu oraz regulaminów ośrodka pobytu,
 stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Organizatora Rajdu
i osoby go reprezentujące oraz przewodnika,
 posiadania dokumentu tożsamości,
 bezzwłocznego zgłaszania organizatorowi wszelkich problemów i niedyspozycji
zdrowotnych,
 zachowania szczególnej ostrożności na szlaku,
 przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku,
 przestrzegania Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i
ochrony przyrody,
 przestrzegania zachowań proekologicznych,
 posiadania odpowiedniego obuwia oraz niezbędnego wyposażenia turystycznego,



wpłaty pełnej kwoty za uczestnictwo w wyznaczonym terminie u osób odpowiedzialnych za organizację Rajdu.
2. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Rajdu przez uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia go z imprezy bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
3. W sprawach spornych decyzja Organizatora i osób go reprezentujących jest decyzją ostateczną.
§4
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom Rajdu:
 herbaty w sobotni wieczór oraz niedzielny poranek,
 poczęstunku w sobotni wieczór
 ubezpieczenia NNW,
 transportu uczestników Rajdu z Rzeszowa do miejsca noclegowego i z powrotem,
 opiekę przewodników
§5
1. Tempo marszu w trakcie Rajdu nadaje przewodnik lub opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
2. Czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik lub opiekun grupy.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby poruszające się poza trasami Rajdu.

§6
1. Uczestnictwo w Rajdzie jest płatne.
2. Opłata jest ustalana przez Organizatora Rajdu i wynosi 80 zł od osoby. Opłata powinna być
uiszczona w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 r. Termin może ulec skróceniu, jeśli wcześniej
wypełni się liczba uczestników Rajdu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu całości lub części kwoty wpłaconej przez
uczestnika w zależności od terminu wystąpienia prośby o zwrot kosztów, wg następujących
zasad:
 do 1 kwietnia 2016 roku – 100% zwrotu kosztów (80 zł),
 od 2 kwietnia do 8 kwietnia 2016 roku – 50% zwrotu kosztów (40 zł),
 od 9 kwietnia do 17 kwietnia 2016 roku – 25% zwrotu kosztów (20 zł)
 od 18 kwietnia 2016 roku – 12,5% zwrotu kosztów (10 zł).
4. Żądanie zwrotu kosztów jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Rajdzie.
5. Możliwe jest wskazanie innego uczestnika w zamian za osobę rezygnującą z uczestnictwa
w Rajdzie. Organizator nie uczestniczy w rozliczeniach finansowych między poprzednim i
nowym uczestnikiem Rajdu.
§7

1. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników Rajdu. Za szkody spowodowane podczas Rajdu odpowiada sprawca szkody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub
skradzione w trakcie imprezy.
3. Każdy z uczestników bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator
Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe
wynikłe przed, w czasie lub po Rajdzie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
III. Postanowienia końcowe
§1
1. Wszelkich informacji dotyczących Rajdu udzielają osoby reprezentujące Organizatora Rajdu.
2. Organizator Rajdu nie czerpie z jego organizacji żadnej korzyści majątkowej.

