
Regulamin Małego Przejścia 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Małe Przejście – za Małe Przejście uważa się wycieczkę turystyczną z 

przewodnikiem górskim organizowaną jako imprezę towarzyszącą przy 
Przejściu Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im D. Ważyńskiego i M. 
Hryncewicza. 

1.2. Uczestnik – osoba dobrowolnie podejmująca udział w wycieczce. 
1.3. Organizator – osoba, biorąca udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu 

Małego Przejścia, w tym także Przewodnicy. 
1.4. Regulamin – zespół przepisów i ustaleń stworzony przez Organizatora i 

obowiązujący w trakcie Małego Przejścia. 
 

2. Cel imprezy. 
2.1. Celem głównym jest edukacyjno-turystyczna wędrówka szlakami 

otaczającymi Szklarską Porębę oraz propagowanie aktywnego, zdrowego trybu 
życia. 
 

3. Organizator 
Fundacja Przejście Kotliny 
ul. Słoneczna 2 
58-573 Piechowice 
 
Komitet organizacyjny: Maciej Koziński, Bartosz Podkański, Sławek 
Krawczyk-Demczuk 
 
Oficjalna strona imprezy: www.przejsciekotliny.org 
 

4. Termin, trasa i czas trwania próby. 
4.1. Trasa zostanie tak dobrana, żeby ograniczyć do minimum poruszanie się po 

drogach, na których dopuszczony jest ruch samochodowy. Trasa biegnie 
głównie szlakami turystycznymi oraz ścieżkami i drogami leśnymi. 

4.2. Termin Małego Przejścia ustalony przez Organizatora na 21 września 2019. 
Rozpoczęcie wycieczki nastąpi 21 września 2019 r o godzinie 10:00. 
 

5. Uczestnicy 
5.1. Małe Przejście ma charakter wycieczki turystycznej. 
5.2. Dzieci poniżej 12-go roku życia mogą brać udział w Małym Przejściu tylko i 

wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. 
5.3. Wszyscy Uczestnicy startując w próbie wyrażają zgodę na bezpłatną 

publikację ich wizerunku i danych w relacjach z próby zamieszczonych w 
mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, 
partnerów, patronów medialnych i sponsorów. 

5.4. Wszyscy Uczestnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora. 
5.5. Wszyscy Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków. 
6. Zasady obowiązujące na trasie. 

http://www.przejsciekotliny.org/


6.1. Uczestnicy poruszają się pod opieką Przewodnika Górskiego, co oznacza, że 
są zobowiązani do dostosowywania się do jego poleceń, tempa oraz wybranej 
przez niego trasy i zestawu atrakcji. 

6.2. Na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego obowiązuje kategoryczny 
zakaz poruszania się poza szlakami turystycznymi. 

6.3. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad obowiązujących na terenie 
Karkonoskiego Parku Narodowego. 

6.4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu 
Uczestnikowi w razie wypadku. 
 

7. Świadczenia 
7.1. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków na czas Małego Przejścia. 
7.2. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzające ukończenie oraz słodki 

poczęstunek. 
 

8. Zgłoszenia i rejestracja. 
8.1. Zgłoszenia do Małego Przejścia odbywają się na podstawie dokonania 

rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. 
Limit zgłoszeń to 50 osób. 

8.2. Formularz zostanie otwarty 01.09.2019 o godzinie 22:00 
8.3. Ostateczny termin zgłoszeń mija 13 września 2019 r lub wcześniej, po 

zgłoszeniu maksymalnej liczby Uczestników. 
8.4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym 

oświadcza, że bierze udział w Małym Przejściu na własną odpowiedzialność i 
ryzyko. Takie Oświadczenia będą wypełniane przy rejestracji w bazie imprezy. 
 

9. Postanowienia końcowe. 
9.1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Małego Przejścia. 
9.2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z Małym 

Przejściem, w tym Organizatora i Uczestników. 
9.3. Rozstrzyganie spraw spornych należy do Organizatora. 
9.4. Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na 

oficjalnej stronie internetowej Przejścia. 
9.5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał 

Organizator. 
9.6. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora. 

 

 

 

 


