Regulamin SURWIWALIÓW 2021
1. Organizatorem SURWIWALIÓW 2021 jest Stowarzyszenie Polska Szkoła
Surwiwalu (www.surwiwal.edu.pl).
2. Tematem przewodnim obecnej edycji SURWIWALIÓW jest z 10-ta rocznica
powstania Stowarzyszenia oraz propagowanie programu ”Zanocuj w
lesie”. Impreza służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w
szczególności: integracji środowisk outdoorowych z podniesieniem
wiedzy z zakresu technik surwiwalowych, propagowaniu wiedzy
dotyczącej
bezpiecznego
przebywania
w
terenie
przygodnym,
popularyzacja zasad etyki outdoorowej oraz krzewienie wartości
patriotycznych i ekologicznych.
3. Organizację i przebieg imprezy regulują: niniejszy Regulamin oraz Ogólny
Regulamin imprez SPSS.
4. Program SURWIWALIÓW oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
Stowarzyszenia https://surwiwal.edu.pl/category/surwiwalia/.
5. Uczestnikami SURWIWALIÓW mogą być osoby pełnoletnie, oraz dzieci
wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub pod opieką innej
osoby pełnoletniej za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
6. Miejscem realizacji SURWIWALIÓW jest miejscowość Czarny Dunajec.
7. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego oraz
wniesienie opłaty zgodnie z pkt. 7 niniejszego
Regulaminu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2021. Po tym
terminie możliwa jest rejestracja uczestnictwa na miejscu, jednak bez
gwarancji pełnego uczestnictwa we wszystkich punktach programu imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez
podania przyczyny.
9. Uczestnictwo w SURWIWALIACH
kryteriami:

jest odpłatne zgodnie z poniższymi

- osoby powyżej 14 roku życia i osoby pełnoletnie: wpłata do dnia 20 maja
2021 r. w wysokości 189 zł – z gwarancją okolicznościowej koszulki;
- osoby powyżej 14 roku życia i osoby pełnoletnie: wpłata do dnia 20 maja
2021 r. w wysokości 149 zł – bez okolicznościowej koszulki;
- dzieci 6-14 lat: wpłata do dnia 20 maja 2021 r. w wysokości 49 zł – z
gwarancją koszulki;
- dzieci do 6 roku życia: bezpłatnie – możliwość zakupu koszulki;
- zgłoszenia i wpłaty dokonane po dniu 20 maja 2021 dla uczestników
powyżej 14 r. ż.: opłata w wysokości 199 zł – bez okolicznościowej koszulki
(ewent. możliwość zakupu);
- zgłoszenia i wpłaty dla dzieci 6-14 lat dokonane po 20 maja 2021 r. - 69 zł.
UWAGA:
1) Honorujemy Kartę Dużej Rodziny – 15% zniżki na każdego uczestnika
posiadającego KDR. KDR należy podać w tytule przelewu i okazać kartę przy

rejestracji.
2) Członkowie SPSS z opłaconą składką za rok 2021 – 15% zniżki.
ZNIŻKI NIE SUMUJĄ SIĘ!

10. Kwoty opłat wymienione w pkt. 7 należy wpłacać na konto SPSS: BGŻ 95
2030 0045 1110 0000 0362 5710. Tytuł przelewu: „Na cele statutowe SPSS
- Surwiwalia + KDR”.
11. Uczestnicy SURWIWALIÓW obowiązani są do posiadania ubezpieczenia od
NNW na czas imprezy.
12. Organizator w ramach wniesionej opłaty zapewnia: udział w programie
warsztatów, teren biwakowy, cztery ciepłe posiłki, dostęp do wrzątku,
zaplecze sanitarne, materiały programowe, ochronę medyczną w zakresie
pierwszej pomocy.
13. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu/powrotu do/z miejsca SURWIWALIÓW
oraz sprzętu do biwakowania.
14.

Po przybyciu na miejsce imprezy uczestnik zobowiązany jest do
niezwłocznego
zarejestrowania
swojego
uczestnictwa.
Organizator
zastrzega sobie możliwość nakazania opuszczenia terenu SURWIWALIÓW
osobom niezarejestrowanym.

15. Podczas trwania SURWIWALIÓW każdy uczestnik jest zobowiązany do
zachowania zasad współżycia społecznego oraz dbania o bezpieczeństwo.
16. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie aktualnych
zasad sanitarnych związanych z sytuacją epidemiologiczną covid-19.
17. Ze względów bezpieczeństwa dzieci i młodzież do 16 roku życia uczestniczą
w warsztatach pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego.
18. W obszarach leśnych obowiązują przepisy Ustawy o Lasach oraz
przeciwpożarowe.
19. Niedopuszczalne jest:
•

używanie otwartego ognia poza wyznaczonymi miejscami,

•

naruszanie ciszy i zakłócanie wypoczynku uczestnikom w godzinach
22:00 – 6:00, poza wyjątkami przewidzianymi programem,

•

zaśmiecenie terenu,

•

biwakowanie poza wyznaczoną strefą,

•

zakłócanie przebiegu imprezy,

•

spożywanie środków odurzających i alkoholu na terenie i w trakcie
imprezy,

•

naruszanie dóbr i mienia oraz godności
uczestników i organizatorów SURWIWALIÓW,

•

propagowanie
jakichkolwiek
ideologii,
w
nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle.

osobistej

innych

szczególności

20. Zwierzęta zabrane przez uczestników muszą być pod opieką właścicieli.
Opiekunowie powinni zapewnić smycze, jak i kagańce. Za zachowanie
zwierząt odpowiadają opiekunowie.
21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody
w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty
spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. Za
szkody spowodowane z winy uczestnika wszelką odpowiedzialność prawną i
materialną ponosi sprawca szkody.
22. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
23. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu mogą zostać wezwane
do opuszczenia terenu, na którym odbywają się SURWIWALIA, a w
przypadkach naruszenia prawa Rzeczpospolitej Polskiej zostaną wobec nich
podjęte działania przewidziane prawem.
24. Opuszczenie SURWIWALIÓW w trybie określonym w pkt. 18, nie upoważnia
do domagania się zwrotu opłaty za uczestnictwo.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od
niego niezależnych.
Zarząd SPSS

