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                                 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BIKE.CAMP 

1. Zajęcia rowerowe BIKE.CAMP 2020 prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów zgodnie z 
programem opracowanym na www.pakacamp.pl/portfolio_page/program-bike/  

2. Uczestnicy obozu rowerowego przydzieleni są do grup w zależności od wieku i posiadanych umiejętności. 
3. Każdy z uczestników obozu zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu rowerowego wyłącznie pod opieką i 

nadzorem wykwalifikowanej kadry.   
4. Każdy uczestnik obozu posiadający własny sprzęt musi dysponować sprawnym i bezpiecznym rowerem MTB, 

kaskiem, ochraniaczami na łokcie, kolana i golenie.  
5. W przypadku deklaracji wypożyczenia sprzętu z lokalnej wypożyczalni każdy uczestnik obozu wypożycza 

sprzęt w pełni sprawny i ma obowiązek korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczenie 
odbywa się z udziałem instruktora oraz wykwalifikowanego pracownika wypożyczalni. 

6. Każdy z uczestników zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach w dobrze dopasowanym i zapiętym kasku i 
ochraniaczach. Uczestnik campu nie może pożyczać/wypożyczać sprzętu, kasku i ochraniaczy od 
innych/innym uczestników/uczestnikom. 

7. Uczestnik campu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu bike parku i urządzeń, z których korzysta. 
8. Każdy z uczestników zgłasza wszelkie problemy i usterki instruktorowi, a w szczególności te, które dotyczą 

zagrożenia zdrowia własnego i pozostałych uczestników campu. 
9. Każdy z uczestników porusza się wyłącznie po przeszkodach i trasach wyznaczonych przez instruktora, w 

sposób przez niego przedstawiony; nie utrudnia korzystania z obiektu innym uczestnikom. 

 
 Mam świadomość, że uprawianie MTB/DOWNHILL wymaga aktywnego ruchu i jest narażone na większe niż 

standardowe ryzyko kontuzji.  

 Mam świadomość, iż staranność i ciągły nadzór instruktorów oraz rozwaga uczestników może ograniczyć 
ryzyko kontuzji, ale nigdy jej całkowicie nie wyeliminuje. Ryzyko utraty zdrowia to głównie kontuzje w rodzaju 
stłuczeń, złamań, zmian w układzie chrzęstno-szkieletowym jak również wypadki, których skutkiem może być 
śmierć.  

 Upoważniam organizatorów obozu i pracowników PAKA CAMP do udzielenia mojemu dziecku wszelkiej 
wymaganej pomocy medycznej, zgodnie z ich najlepszą oceną.  

 Oświadczam, że wiadomym mi jest, że forma rekreacji polegająca na jeździe na rowerze MTB/DOWNHILL nie 
jest uregulowana żadnym szczególnym przepisem prawa, brak jest określonych prawem wymogów, 
kwalifikacji i szczegółowej charakterystyki wymagań co do szczególnych uprawnień trenerskich w 
przedmiotowej dyscyplinie.  

 Jestem świadom/a, iż zajęcia MTB/DOWNHILL prowadzić będą osoby doświadczone, praktycy z wieloletnim 
doświadczeniem w uprawianiu MTB/DOWNHILL i posiadający uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą.  

 Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku obowiązkowego elementu wyposażenia jakim jest 
odpowiedni kask i zobowiązaniu go do jazdy wyłącznie w kasku oraz ewentualnie w ochraniaczach. 
Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku sprawnego roweru zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami, poprawnie złożonego i przygotowanego do udziału w zajęciach MTB/DOWNHILL.  

 Oświadczam że dziecko jest w pełni zdrowe.  

 PAKA CAMP nie jest odpowiedzialne za rzeczy, które zostaną zgubione, ukradzione lub zniszczone.  

 Oświadczam, że moje dziecko zostało zapoznane ze szczególnymi zasadami bezpieczeństwa. 

 Wyrażam zgodę na ewentualny odbiór mojego dziecka ze szpitala lub innej placówki medycznej przez 
pracowników PAKA CAMP. 
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