Zasady organizowania i prowadzenia wycieczek i wyjść wspinaczkowych w Tatry Polskie

1. Organizatorem wycieczek wysokogórskich i wyjść wspinaczkowych jest Daniel Kędra,
licencjonowany przewodnik tatrzański II klasy (nr legitymacji PGT/10/08) prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą PRZEWODNICTWO WYSOKOGÓRSKIE
DANIEL KĘDRA.
2. Wycieczki są prowadzone osobiście przez organizatora. W razie zdarzenia losowego
(choroba, kontuzja, nieprzewidziana okoliczność rodzinna) uniemożliwiającego
organizatorowi prowadzenie wycieczki,

za zgodą klientów zostanie wyznaczony

przewodnik o co najmniej tych samych uprawnieniach, który poprowadzi wycieczkę
w zastępstwie.
3. W wycieczkach mogą uczestniczyć klienci pełnoletni. Niepełnoletni klienci mogą
uczestniczyć pod opieką swoich opiekunów prawnych (również uczestniczących w tej
samej wycieczce) lub za ich pisemną zgodą.
4. Rezerwacji

wycieczki

można

dokonywać

telefonicznie,

e-mailowo,

lub

za

pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie www.danielkedra.pl lub
www.przewodnik-tatry.pl.
5. Wstępna rezerwacja jest aktualna przez 3 dni od zgłoszenia i staje się wiążąca
z chwilą zaksięgowania zaliczki rezerwacyjnej na rachunku bankowym organizatora.
Wysokość zaliczki rezerwacyjnej wynosi 250 złotych. W przypadku nie zaksięgowania
zaliczki w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, wstępna rezerwacja zostaje anulowana.
6. Zaliczka rezerwacyjna stanowi część wynagrodzenia za usługę przewodnicką.
Pozostała część płatności będzie dokonana przelewem bądź gotówką w dniu
wycieczki.
7. Zaliczka przepada w razie odwołania przez uczestnika wyjścia na 10 lub mniej dni od
daty planowanego wyjścia. W razie odwołania wycieczki wcześniej niż 10 dni od
planowanego wyjścia zaliczka zostaje zwrócona w całości. Zaliczka nie przepada
i zostaje zwrócona w przypadku odwołania wyjścia przez przewodnika z powodu
warunków atmosferycznych lub śniegowych, jeżeli uczestnik nie ma możliwości
skorzystania z innego terminu. W przypadku wspólnego uzgodnienia innego terminu
wyjścia zaliczka przechodzi na nowy termin.

8. Wynagrodzenie za usługę przewodnicką obejmuje opiekę licencjonowanego
przewodnika, dojazd przewodnika do miejsca rozpoczęcia wycieczki, atestowany
sprzęt asekuracyjny dla każdego uczestnika.
9. Cena usługi przewodnickiej nie obejmuje: kosztów dojazdu uczestnika do miejsca
startu wycieczki, ewentualnych biletów na kolejki, wyciągi itp. (w tym również biletu
dla przewodnika), noclegu przewodnika w schronisku w przypadku gdy usługa
przewodnicka trwa dłużej niż jeden dzień, biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku
Narodowego.
10. Przewodnik

zapewnia

każdemu

uczestnikowi

atestowany

i

sprawny

sprzęt

asekuracyjny (kask, uprząż, karabinki, lina), a w warunkach zimowych dodatkowo raki
i czekan oraz zestaw lawinowy (detektor, łopata, sonda). Uczestnik może korzystać
z własnego sprzętu, o ile posiada on odpowiednie atesty.
11. W miejscu startu wycieczki następuje rozdanie uczestnikom sprzętu asekuracyjnego
oraz instruktaż jego użytkowania. Ponadto ma miejsce krótka odprawa obejmująca
omówienie celu wycieczki, drogi podejścia i zejścia, harmonogramu czasowego,
prognozę pogody i potencjalne zagrożenia.
12. W trakcie trwania wycieczki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu
i innych środków odurzających. Przewodnik ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa
w wycieczce osoby, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
13. Przewodnik ma prawo przerwać wycieczkę i zarządzić powrót w przypadku jeżeli
warunki atmosferyczne lub śniegowe uniemożliwiają bezpieczne osiągnięcie celu.
Ponadto przewodnik ma prawo przerwać wycieczkę i zarządzić powrót jeżeli stan
zdrowia lub przygotowanie kondycyjne (tempo marszu) jednego z uczestników
uniemożliwiają osiągnięcie zaplanowanego celu w czasie pozwalającym na
bezpieczny powrót do schroniska. W powyższych sytuacjach przewodnik może
zaproponować cel alternatywny.
14. Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego wykonywania poleceń przewodnika
dotyczących spraw związanych z bezpieczeństwem w terenie wysokogórskim.
W szczególności dotyczy to obowiązku noszenia kasku, poruszania się drogą
wskazaną przez przewodnika, konieczności stosowania asekuracji, zachowania
odstępów odciążających i odstępów bezpieczeństwa itp.

