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Regulamin 50. Rajdu Majowego UEK 

I. Wstęp 

Koło PTTK nr 7 przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

organizuje w dniach 1.05 – 04.05.2014 r. 

50. MAJOWY RAJD UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE 

Celem Rajdu jest propagowanie szeroko pojętej turystyki wśród studentów. Impreza 

współfinansowana jest ze środków PTTK. 

II. Patronat Honorowy 
1. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół; 
2. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa 
3. Fundacja UEK 
4. Stowarzyszenie Moje Bieszczady 

III. Sponsorzy 
1. Piwniczanka 
2. Wydawnictwo Kartograficzne „COMPASS” 
3. Fundacja UEK 
4. Zarząd Główny PTTK 

IV. Uczestnictwo 
1. W Rajdzie mogą uczestniczyć przede wszystkim studenci i pracownicy Uniwersytetu 

Ekonomicznego, jak również studenci innych wyższych uczelni. Od uczestników wymagany 

jest dobry stan zdrowia. Uczestnik powinien posiadać dowód tożsamości, legitymację 

uprawniającą do zniżek (jeśli zadeklarował posiadanie takowej), ubiór dostosowany do 

turystyki w zmiennych warunkach pogodowych, wygodne obuwie, plecak, śpiwór, karimatę, 

mapę i prowiant na czas trwania Rajdu. 
2. Uczestnictwo na trasach Rajdu dozwolone jest od 18 lat.  
3. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie przyjmowane są do dnia poprzedzającego start Rajdu lub do 

wyczerpania miejsc na trasach, przez formularz podany na stronie www.pttk.uek.krakow.pl. 

Podanie prawdziwych danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z organizacją 

Rajdu w tym zakwaterowania w miejscach noclegu, uczestnik ponosi odpowiedzialność za 

podanie fałszywych danych. Podanie niekompletnych danych skutkuje anulowaniem 

zgłoszenia. 
4. Wpłaty dokonane po 16.04.2014r. mogą skutkować brakiem koszulki rajdowej dla uczestnika! 
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5. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na trasach, o przyjęciu na wybraną trasę decyduje 

kolejność zgłoszeń wraz z opłatą za Rajd (zgłoszenia bez wpłat lub z częściową wpłatą nie 

będą brane pod uwagę).Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo przydzielenia trasy 

zastępczej, o ile trasa wybrana będzie wypełniona lub na skutek małej frekwencji, będzie 

wyłączona z tegorocznego Rajdu. 
6. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Niedopełnienie tego 

warunku skutkuje anulowaniem zgłoszenia.  
7. Uczestnicy niespełniający wymogów niniejszego regulaminu nie zostaną dopuszczeni do 

udziału w Rajdzie. 
8. Uczestnik zgadza się na niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania 

zaznaczając odpowiednie pole  w zgłoszeniu internetowym. 

V. Wpłaty i rezygnacje 
1. Opłata za udział w Rajdzie zależy od wybranej trasy. Osoby nieposiadające ważnej 

legitymacji studenckiej upoważniającej do zniżek w komunikacji wnoszą dodatkową opłatę 

wg cennika. Wpłaty w całości należy dokonać w siedzibie Koła PTTK nr 7 (Pawilon A, pok. -

109, UEK) lub na konto bankowe w terminie 3 dni od zgłoszenia. 
2. W celu uzyskania danych do przelewu należy skontaktować się ze Skarbnikiem drogą 

mailową : skarbnik.pttkuek@gmail.com.  
3. W ramach opłaty uczestnikowi zapewnia się: 
 noclegi wymienione w opisach tras oraz w szczególności nocleg finałowy w Domu 

Wycieczkowym PTTK w Wetlinie (http://wetlinapttk.com.pl/); 
 wyżywienie na finale (obiadokolacja, śniadanie); 
 transport w obie strony: z Krakowa w Bieszczady (na miejsce startu wybranej trasy) i 

powrotny z Wetliny (baza finałowa) do Krakowa. W zależności od trasy: autokarem lub 

busem; 
 pamiątkową koszulkę z logiem Rajdu (gwarantowana tylko przy wpłatach do 16.04.2014r.); 
 opiekę liderów grup; 
 bilety wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (w zależności czy dana trasa prowadzi 

przez jego teren);  
 świetną zabawę i towarzystwo przez kilka niezapomnianych dni; 
 na finale konkursy, gry i zabawy z nagrodami; 
 finałowe ognisko lub grill; 
 dyskotekę na finale; 
 liczne atrakcje na trasie; 
 imprezę porajdową i/lub ognisko porajdowe. 

4. Niewykorzystanie w pełni oferty Rajdu wyszczególnionej w punkcie 3 nie upoważnia do 

ubiegania się o częściowy zwrot pieniędzy.  
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu wpłaty zastrzegamy, że zwrot kwoty 

pomniejszony zostanie o już poniesione koszty, zaliczki i dokonane zamówienia (np. zamówione 

posiłki, koszulki, transport). Każdy przypadek rozpatrzony zostanie indywidualnie, decydującym 

czynnikiem jest termin zgłoszenia rezygnacji. Do dnia 16.04.2014r. gwarantujemy pełny zwrot 

wpłaty. 

VI. Obowiązki 
1. Wszyscy biorący udział w rajdzie powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. Posiadający 

ważną legitymację PTTK są już ubezpieczeni.  
2. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, wędrowanie na 

szlakach ma charakter nieformalnego spotkania grupy znajomych. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy lub jej skrócenia w przypadku 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników 

oraz innych losowych sytuacji. 
4. Kategorycznie zabronione jest posiadanie oraz bycie uczestnika pod wpływem 

niedozwolonych prawnie środków odurzających oraz niewłaściwe zachowanie. 

mailto:skarbnik.pttkuek@gmail.com


5. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany w czasie Rajdu do przestrzegania zaleceń kierownika trasy 

oraz organizatorów. 
6. Jeżeli dany uczestnik nie dostosuje się do regulaminu może zostać w trybie natychmiastowym 

usunięty z listy uczestników Rajdu bez zwrotu pieniędzy. 
7. Uczestnik odpowiada materialnie za zniszczone przez siebie mienie.  

VII. Przebieg Rajdu 
1. Rajdowicze zobowiązani są zgłosić się do kierowników tras w terminach ustalonych w 

opisach tras, w informacji przesłanej mailowo bądź SMS-em. Każdy zobowiązany jest 

sprawdzić termin i miejsce zbiórki wieczorem dnia poprzedzającego wyjazd. 
2. Ze względu na wykorzystanie transportu prywatnego nie jest możliwe opóźnienie godziny 

wyjazdu. Spóźniony uczestnik może dołączyć do trasy we własnym zakresie jednak nie 

otrzyma on zwrotu kosztów takiego transportu. 
3. Uczestnicy tras przechodzących przez Parki Narodowe mogą poruszać się jedynie 

oznakowanymi szlakami turystycznymi. 
4. Na finale Rajdu przewidziane są liczne konkursy, rywalizacje sportowe, zabawy i inne 

atrakcje. 
5. Trasy rajdu są tak zaprojektowane, by wszyscy uczestnicy spotkali się na Finale Rajdowym w 

Domu Wycieczkowym PTTK w Wetlinie (http://wetlinapttk.com.pl/) 

VIII.  Uwagi Końcowe 
1. Kierownicy tras mogą nie posiadać dokumentów przewodnickich, więc nazwa „przewodnik” 

używana jest zwyczajowo, by określić lidera grupy. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu. Wszelkie reklamacje 

dotyczące imprezy należy zgłaszać w okresie jednego miesiąca od jej zakończenia, po tym 

okresie reklamacje nie będą uwzględniane. 
3. Organizatorzy Rajdu proszą uczestników o zachowanie ładu i porządku na trasach  

i noclegach. Szkody wyrządzone w Parku Narodowym lub Krajobrazowym, jak również w 

miejscach noclegów i względem innych uczestników będą karane poprzez wyciąganie 

konsekwencji prawnych i finansowych od sprawcy lub winowajcy zdarzenia. 
4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Rajdzie. 

 

 
Komitet Organizacyjny  
50 Rajdu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie 


