
 

Regulamin wyjazdu Fun&Active / 4x4 z MaxAdventure 
obowiązujący od 1 września 2022 roku 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem wyjazdów 4X4 i/lub wypraw wysokogórskich jest Spółka Jawna 
Rubikom M. Gieracz z siedzibą w Katowicach (40-082), ul. Sobieskiego 11/18 
CD, NIP: 6342558091, która jest właścicielem „Max Adventure”, zwany dalej 
Organizatorem, którą reprezentuje Marcin Gieracz, współwłaściciel, a 
jednocześnie Opiekun grup wyjazdowych. 

2. Organizator nie posiada statusu Organizatora Turystyki w rozumieniu Ustawy 
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548), ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 
przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238). 

3. Charakter wyjazdów oraz obszar odpowiedzialności Organizatora ogranicza się 
do zorganizowania transportu, zaproponowania planu i formy aktywności dla 
Uczestników, którzy na zasadzie „składkowego” biorą gościnie udział w 
wyprawie do danego miejsca oraz realizacji tego planu.  

4. W czasie wyjść w góry oraz korzystanie z wszelkich atrakcji podczas 
zwiedzania danego kraju odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
Uczestników ponoszą sami Uczestnicy.  

5. Organizator, którego reprezentuje Marcin Gieracz nie jest licencjonowanym 
instruktorem oraz przewodnikiem górskim i nie ma stosownych uprawnień do 
świadczenia tego rodzaju usług. Przewodnikiem lub Instruktorem jest osoba 
posiadająca jedną z następujących licencji: 

o Międzynarodowego Przewodnika Wysokogórskiego IVBV 
o Międzynarodowego Przewodnika Górskiego UIMLA 
o Przewodnika Tatrzańskiego I, II lub III klasy 
o Przewodnika Beskidzkiego 
o Instruktora Wspinaczki/Sportu 

6. Organizator zapewnia jednak, że reprezentujący Organizatora Marcin Gieracz 
– Opiekun grupy wyjazdowej ma niezbędną wiedzą co do realizacji planu jaki 
został przedstawiony grupie wyjazdowej oraz doświadczenie pozwalające w 
sposób bezpieczny (znajomość kraju, lokalnych dróg, szlaków, znajomość 



trudności szlaku oraz czas niezbędny do pokonania szlaku tam i z powrotem, 
interpretacja warunków pogodowych, inne), aby taki wyjazd nadzorować.  

7. Uczestnicy nie mają obowiązku zastosować się do planu wyjazdu, jaki 
przedstawił im Organizator.  

8. W ramach opłaty składkowej Uczestnik wyjazdu pokrywa podzieloną część 
kosztów organizacyjnych, tj.: kosztów wynajmu samochodu, kosztów paliwa, 
kosztów opłat drogowych, kosztów parkingu oraz wynajmu środka transportu, 
jeśli takowy wchodzi w grę. Suma tych kosztów stanowi koszt udziału 
Uczestnika w danym wyjeździe.  

9. W ramach opłaty składkowej Organizator zapewnia także uzgodniony wcześniej 
zakres sprzętu i ekwipunku, jaki będzie niezbędny do realizacji wyjazdu, tj.: 
kuchnia polowa, namiot, śpiwór, karimatę, sprzęt do turystyki biwakowej 

10. Niniejszy Regulamin stanowi formę porozumienia między Organizatorem a 
Uczestnikiem wyjazdu, która ustosunkowuje się do wszelkich ewentualnych 
niedomówionych i niewłaściwie interpretowanych zapisów regulaminowych, 
które na ogół stanowią prawną formę umowy o udział w imprezie turystycznej 
zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.  

11. Do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem niniejszego 
porozumienia dochodzi w momencie zapoznania się z niniejszym dokumentem 
i złożenia podpisu pod jego treścią. Jednocześnie jest to potwierdzenie o 
świadomym udziale w wyjeździe i przyjęciu do wiadomości na jakich zasadach 
organizowany jest ten wyjazd oraz jak rozkłada się odpowiedzialność stron za 
bezpieczeństwo udziału w imprezie.  

§ 2 

Przebieg wyjazdu 

1. Uczestnikiem wyjazdu może być osoba pełnoletnia lub nieletnia pod opieką 
osoby pełnoletniej, posiadający pisemną zgodę rodzica bądź prawnego 
opiekuna. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału osoby nieletniej nawet 
pod opieką osoby pełnoletniej, jeśli uzna to za zbyt niebezpieczne dla innych 
Uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanego planu 
wyjazdu, jeśli uzna, że warunki pogodowe nie pozwolą w sposób bezpieczny 
na jego realizację; ma to związek zwłaszcza z wyjściem w góry po drogach 
żelaznych – „via ferratami”    

4. Uczestnik ma obowiązek zakupu stosownego ubezpieczenia turystycznego, 
którego brak należy zgłosić, jednakże Organizator oceniając ryzyko i 
potencjalne zagrożenia danego wyjazdu może na tej podstawie odmówić 
udziału w wyjeździe temu Uczestnikowi zwracając mu lub nie pobierając od 
niego opłaty  

5. Gwarancję otrzymania miejsca na wydarzeniu stanowi terminowa wpłata 
zadatku lub pełnej opłaty, jeśli jest ona wymagana. 

6. Ocena możliwości kondycyjnych i technicznych Uczestnika pozostaje w jego 
gestii. Organizator nie prowadzi selekcji uczestników na etapie dokonywania 
rezerwacji. 



7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędną ocenę możliwości 
kondycyjnych i technicznych dokonaną przez Uczestnika i mogące z tego 
wyniknąć trudności w czasie trwania wydarzenia. Organizator nie ponosi też 
odpowiedzialności za błędne zinterpretowanie przez Uczestnika opisu planu 
wyjazdu znajdującego się na stronach Organizatora. 

8. W przypadku wyjazdów wielodniowych, w których Organizator pośredniczy w 
rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach prowadzonych przez podmioty 
trzecie, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania 
wybranych Uczestników w takich pokojach i w takim składzie osobowym, jaki 
wskazali Uczestnicy, jeśli jest to niemożliwe ze względu na ograniczoną 
dostępność miejsc w obiekcie lub inne uzasadnione czynniki. 

§ 3 

Odwołanie wydarzenia 

1. Wydarzenie może zostać odwołane lub przerwane do 2 dni przed planowanym 
terminem realizacji z powodu: 

• braku chętnych 
• prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających 

bezpieczeństwu Uczestników. 

2. Termin danego wyjazdu może zostać skrócony przez Organizatora do 1 dnia 
po uprzednim poinformowaniu Uczestników o tym fakcie mailowo lub 
telefonicznie. 

3. Decyzję o odwołaniu wydarzenia z powodu złych warunków atmosferycznych, 
zagrażających bezpieczeństwu Uczestników może podjąć tylko reprezentujący 
Organizatora opiekun wyjazdu. Uczestnicy nie mają wpływu na tę decyzję. 

4. Uczestnik odwołanego wydarzenia ma prawo do przeniesienia się na inne 
wydarzenie w miarę dostępnych miejsc lub zwrotu proporcjonalnego kosztu 
wyjazdu. 

5. Uczestnik odwołanego wydarzenia lub częściowo przerwanego wyjazdu jest 
zobowiązany mailowo poinformować Organizatora do 5 dni o swojej decyzji o 
skorzystaniu z prawa do zwrotu pieniędzy bądź do przeniesienia się na inne 
wydarzenie. 

6. W przypadku gdy Uczestnik nie przedstawi Organizatorowi decyzji, o której 
mowa w § 4 pkt. 6 w wymaganym terminie, uznaje się, że Uczestnik korzysta z 
prawa do ewentualnego częściowego, wyliczonego proporcjonalnie zwrotu 
pieniędzy. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby Uczestników 
biorących udział w wydarzeniu, z uwagi nieoczekiwane czynniki wpływające na 
bezpieczeństwo Uczestników, takie jak prognozowane złe warunki pogodowe. 

§ 4 

Przebieg wydarzenia 

1. Program wyjazdów ma charakter autorski. Kopiowanie go bez zgody 
Organizatora nie jest dozwolone. 



2. Organizator zapewnia Uczestnikom niezbędny sprzęt, chyba że w ofercie 
znajdującej się na stronach Organizatora wskazano inaczej. Lub uczestnik 
postanowi zabrać własny sprzęt, za który bierze pełną odpowiedzialność za 
stan techniczny (mowa zwłaszcza o lonży, kasku i uprzęży)  

3. Uczestnicy odpowiadają za powierzony im sprzęt przez cały czas trwania 
wydarzenia. W przypadku zgubienia sprzętu lub uszkodzenia go 
uniemożliwiającego dalsze korzystanie z niego z winy Uczestnika, jest on 
zobowiązany niezwłocznie pokryć koszty naprawy bądź wymiany sprzętu 
według następującego cennika: raki - 400 zł, czekan - 250 zł, zestaw lawinowy 
- 1400 zł, lonża - 300 zł, uprząż - 150 zł, kask - 250 zł. Odpowiednią kwotę w 
gotówce na miejscu w imieniu Organizatora pobiera opiekun wyjazdu. Fakturę 
za płatność wystawia Organizator do 7 dni od zdarzenia. Z powyżej zasady 
wyłączone są uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia sprzętu. 

4. Dojazd na miejsce, w którym odbywa się wydarzenie Uczestnicy zapewniają 
sobie we własnym zakresie, chyba że w ofercie znajdującej się na stronach 
Organizatora wskazano inaczej. 

5. Opiekun przebywający w terenie z Uczestnikami ma prawo w dowolnym 
momencie zmienić program wydarzenia, przebieg wycieczki lub całkowicie ją 
zakończyć, jeśli tego wymaga bezpieczeństwo Uczestników, bądź inne, pilnie 
uzasadnione okoliczności. 

6. W przypadku opisanym w § 4 pkt. 6 Uczestnikom nie przysługuje prawo do 
otrzymania zwrotu części lub całości opłaty za udział w wydarzeniu bądź też 
ponownego udziału w danym rodzaju wydarzenia bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. 

7. Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu Uczestnikowi prawa do 
otrzymania zwrotu części lub całości opłaty za udział w wydarzeniu bądź też 
ponownego udziału w danym rodzaju wydarzenia bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów jeśli odwołanie wydarzenia nastąpiło w jego bardzo wczesnej fazie, 
przy czym ocena sytuacji pozostaje w gestii Organizatora. 

8. Podczas zbiórki Opiekun lub Organizator dokonuje zapoznania ze stanem 
grupy. Uczestnicy nieposiadający odpowiedniego obuwia lub innych 
wymaganych elementów ekwipunku, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających, mogą zostać przez Opiekuna wykluczeni z udziału w 
wydarzeniu. Uczestnikom tym nie przysługuje zwrot opłaty za udział w 
wydarzeniu. 

9. W przypadku niestawienia się co najmniej jednego z Uczestników na zbiórce w 
umówionym czasie i miejscu Opiekun wraz z grupą oczekuje maksymalnie 15 
minut. Niestawienie się w tym czasie oznacza rezygnację Uczestnika z udziału 
w wydarzeniu bez możliwości zwrotu opłaty za udział. 

10. W przypadku gdy w czasie trwania wydarzenia, z powodu błędnej oceny swoich 
możliwości kondycyjnych i technicznych dokonanej przez Uczestnika, o której 
mowa w niniejszym porozumieniu, Uczestnik przejawia trudności tak istotne, że 
zagraża to bezpieczeństwu pozostałych Uczestników i Opiekuna, Opiekun 
może w dowolnym momencie odmówić Uczestnikowi dalszego udziału w części 
lub całości wydarzenia. 

11. Jeśli jest to konieczne, w sytuacji opisanej w § 4 pkt. 10, Opiekun może wskazać 
Uczestnikowi alternatywną drogę marszu lub odwrotu bez opieki Opiekuna. 

12. Uczestnik, który wyraził zgodę na przejście bez opieki Opiekuna, od momentu 
rozstania do momentu powtórnego spotkania z grupą i Opiekunem lub 
zakończenia wydarzenia, odpowiada za swoje bezpieczeństwo samodzielnie 



13. Uczestnikowi, któremu Opiekun odmówił udziału w części lub całości 
wydarzenia z powodów opisanych w § 5, nie przysługuje prawo do zwrotu 
części lub całości opłaty za udział. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pytania, uwagi, a także reklamacje należy kierować pod 
adres marcin@rubikom.pl lub pod numerem telefonu +48609827140 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników 
wydarzeń w relacjach zdjęciowych i filmowych z tych wydarzeń, a także 
publikacji marketingowych pod adresem www.maxadventure.pl, oraz w 
mediach społecznościowych należących do Organizatora. 

3. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na wykorzystanie własnego wizerunku 
przez Organizatora w sposób wskazany w § 6 pkt. 2, a zaakceptowali uprzednio 
niniejszy Regulamin, zobligowani są do poinformowania Organizatoraw sposób 
ustny oraz przesłania drogą mailową na adres marcin@rubikom.pl 
oświadczenia o odmowie publikacji wizerunku na łamach stron Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy polskiego prawa. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu 
bez konieczności informowania Uczestników. 

 

W imieniu Organizatora       Uczestnik wyjazdu 

 

 

---------------------------------     ------------------------------------ 
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