
Regulamin uczestnictwa 
w 1. Biwaku Zimowym NOC – ZIMA – Góry 2016 

 
Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) określa warunki i zasady 
naboru, organizacji oraz uczestnictwa w 1. Biwaku Zimowym NOC – ZIMA – Góry 
2016 (zwanym dalej biwakiem), którego organizatorem jest Stowarzyszenie Noc 
– Zima – Góry  (zwane dalej Organizatorem). 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Biwak obejmuje udział w panelach szkoleniowych i sprzętowych, prelekcjach z 
zakresu podstaw bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania w górach oraz 
kształtowania podstawowych zdolności motorycznych: siła, szybkość, 
wytrzymałość. 

2. Biwak odbędzie się w terminie 05-07.02.2016 r. w Bacówce Pod Małą 
Rawką (Ustrzyki Górne, Lutowiska) i okolicy bacówki (pole namiotowe). 
Biwak rozpoczyna się w dn. 05.02.2016 r. o godzinie 10.00, a kończy w dn. 
07.02.2016 r. o godzinie 16.00. Szczegółowy harmonogram paneli 
szkoleniowych i sprzętowych organizator poda do dnia 15.12.2015 r. na 
stronie: www.noczimagory.pl	   

3. Organizator w ramach biwaku zorganizuje panele szkoleniowe oraz 
sprzętowe, prelekcje i wydarzenia dla uczestników. Uczestnicy zobowiązani 
są zachować szczególną ostrożność. Trasy przebiegać będą: szlakami 
turystycznymi, ścieżkami leśnymi i bezdrożami. 

4. Uczestnik biwaku powinien posiadać odpowiedni sprzęt,  obuwie i ubiór 
dostosowany do warunków terenowych i pogodowych. 

5. Obowiązkowym wyposażeniem uczestnika jest posiadanie: czołówki, 
kompasu, naładowanego i sprawnego telefonu komórkowego. 

6. Biwak prowadzony będzie przez wykwalifikowaną kadrę, w tym ratowników GOPR i 
innych, czuwających również nad bezpieczeństwem biorących udział w 
zajęciach.  

7. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC.  
8. Podczas prelekcji i szkoleń sprzętowych w czasie trwania 1. Biwaku 

Zimowego obowiązuje zakaz picia alkoholu oraz stosowania używek. 

II. Zasady naboru i uczestnictwa, wpisowe. 

1. Osoby biorące udział w biwaku oświadczają, że nie mają przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w 
zajęciach na własną odpowiedzialność. 

2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich 
poważnych problemów zdrowotnych – należy poinformować o tym 
Organizatora biwaku. 

3. NABÓR I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: mailowo wg Załącznika nr 1 do 
Regulaminu: do dnia 30.12.2015 r. (*ilość miejsc ograniczona do 40. 
Decyduje kolejność zgłoszeń i opłat). Uczestnika uznaje się za 
zgłoszonego po zaksięgowaniu opłaty wpisowej na konto bankowe: 
PAULINA RUTA, UL. BOH. MONTE CASSINO 13, 59 – 500 ZŁOTORYJA, NR 
KONTA: BZWBK 18 1090 1232 0000 0000 2307 3063. 
 



Fundusze zgromadzone na w/w koncie zostaną przeznaczone na 
organizację biwaku oraz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia 
Noc – Zima – Góry. Zgłoszony i zakwalifikowany uczestnik zostanie 
umieszczony na OFICJALNEJ LIŚCIE UCZESTNIKÓW w odpowiedniej 
zakładce (do dnia 30.12.2015 r.). Kartę zgłoszeniową stanowi Załącznik nr 
1 do Regulaminu. 
 

4. Koszt uczestnictwa w 3 - dniowym biwaku to: 
 
A) wersja z noclegiem w bacówce: 200 zł (*cena dla członków Stowarzyszenia 
Noc – Zima – Góry: 100 zł). W cenę wliczone jest: 
- 2 noclegi w bacówce (własny śpiwór) 
- udział w 3 panelach szkoleniowych i sprzętowych 
- udział w 1 ognisku z kiełbaskami 
- udział w 2. ZIMOWYCH MISTRZOSTWACH W PŁUKANIU ZŁOTA     
*uczestnicy zabierają wypłukane prawdziwe złoto do domu! 
- udział w 1 nocnej wyprawie terenowej 
- udział w 1 wyprawie GEOCACHING 
 
B) wersja z noclegiem na polu namiotowym we własnym namiocie: 100 zł 
(*cena dla członków Stowarzyszenia Noc – Zima – Góry: 50 zł). W cenę 
wliczone jest: 
- 2 noclegi we własnym namiocie na polu namiotowym pod bacówką (*z 
dostępem do toalet/łazienek w bacówce) 
- udział w 3 panelach szkoleniowych i sprzętowych 
- udział w 1 ognisku z kiełbaskami 
- udział w 2. ZIMOWYCH MISTRZOSTWACH W PŁUKANIU ZŁOTA 
(*uczestnicy zabierają wypłukane prawdziwe złoto do domu!) 
- udział w 1 nocnej wyprawie terenowej 
- udział w 1 wyprawie GEOCACHING 
 
Uczestnicy każdorazowo zapewniają sobie we własnym zakresie: 
- dojazd i opłacają parking oraz wejście na teren Parku Narodowego 
- własne wyżywienie 

Bufet z jedzeniem w bacówce czynny jest codziennie w godzinach od 
8.00 – 20.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. Nr 1 do Regulaminu 

WYSYŁKA WYPEŁNIONEGO CZYTELNIE ZGŁOSZENIA DO DN. 
30.12.15 r. NA ADRES MAILOWY: noczimagory@gmail.com  

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

W 1. BIWAKU ZIMOWYM NOC – ZIMA – GÓRY 2016 
 

LP Uzupełnij / podkreśl właściwe / wypełnij CZYTELNIE! 

Imię, nazwisko 
 

 PODPIS UCZESTNIKA 

Noclegi w 
bacówce 
(*własny 
śpiwór!) 

200 zł 
 

 
TAK / NIE 

 
 

*Członek stowarzyszenia 100 zł 

Noclegi na polu 
namiotowym 

(*własny 
namiot i 
śpiwór!) 

100 zł 

 
 

TAK / NIE 
 
 

*Członek stowarzyszenia 50 zł 

EMAIL 
 

 

TELEFON 
 

 

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

 

 

 
DANE DO 

RACHUNKU  
 
 

 

PRZELEW NA KONTO BANKOWE: 
 

PAULINA RUTA, UL. BOH. MONTE CASSINO 13, 59 – 500 ZŁOTORYJA,  
NR KONTA: BZWBK 18 1090 1232 0000 0000 2307 3063. 

 
W TYTULE: IMIĘ, NAZWISKO ORAZ DOPISEK: 1. BIWAK ZIMOWY 


