
REGULAMIN RAJDU ELEKTRYKA

§1 
Informacje wstępne

1. Rajdy Elektryka organizowane są pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki
Wrocławskiej nieprzerwanie od 1996 r.  

2. Do uczestnictwa w Rajdzie ma prawo każdy na zasadzie otwartych zapisów. 
3. Informacje  o  terminach  zapisów  rozpowszechnione  są  za  pomocą  plakatów

okolicznościowych oraz na stronie internetowej SKT PWr. 
4. Rajdy Elektryka są organizowane cyklicznie, dwa razy w roku, jako Wiosenne (kwiecień) i Jesienne (październik). 
5. Rajd Elektryka jest adresowany do uczestników zainteresowanych turystyką, w jej ogólnym znaczeniu.

§2
Cele i funkcje Rajdu Elektryka

1. Podstawowym celem Rajdu jest propagowanie zdrowych i aktywnych form wypoczynku.
2. Rajdy mają charakter ogólny, przez co spełniają funkcję integracyjną ponad podziałami wydziałowymi, uczelnianymi

oraz pokoleniowymi.
3. Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Dolnego Śląska, zwłaszcza Sudetów.

§3
Prawa uczestnika

Uczestnik ma prawo do:
1. Noclegu w warunkach prawdziwie turystycznych (nie mylić z komfortem)
2. Wyjątkowo pięknego znaczka rajdowego
3. Wędrówki w miłej i wesołej atmosferze
4. Ślicznej pogody i ciszy, przerywanej jedynie świergotem ptaków (jeśli szczęście dopisze)
5. Czułej opieki przewodników trasy (dotyczy tylko dziewczyn i rannych)
6. Wzięcia udziału w imprezie przy ognisku (po opłaceniu wpisowego)
7. Śpiewania głosem takim, jakim dała mu natura (można fałszować)
8. Bawić się wesoło do samego końca imprezy (chyba, że trafi się wyjątkowo wredny właściciel bazy noclegowej)
9. Zawiązania interesujących znajomości i przyjaźni (nawet na całe życie)
10. Pożegnań z łezką w oku na zakończenie Rajdu
11. Podlizywania się kierownictwu Rajdu

§4 
Obowiązki uczestnika

1. Zostawić w domu wszystkie troski i zmartwienia (łącznie z zaliczeniami i egzaminami).
2. Dbać o dobre imię Politechniki Wrocławskiej.
3. Posiadać przy sobie kartę uczestnictwa oraz dowód tożsamości i okazywać je organizatorom na każde żądanie.
4. Każdy  uczestnik  Rajdu  zobowiązany  jest  do  wzięcia  udziału  w  jednej  z  oficjalnie  promowanych  form  aktywności

fizycznej (trasa piesza, rowerowa lub biegowa)
5. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić się do przewodnika przed rozpoczęciem trasy.
6. Poruszać się po wyznaczonej trasie, w zwartej grupie uczestników wyjścia, pozostającej pod nadzorem przewodnika.
7. Posiadać odpowiedni strój i wyposażenie turystyczne.
8. Przestrzegać zasad ochrony przyrody, szczególnie w lasach, parkach i rezerwatach przyrody.
9. Pokryć koszty spowodowanych szkód.
10. Pozostawić pokój w stanie lepszym niż się zastało.
11. Po przybyciu na miejsce dokonać rejestracji w ośrodku przydzielonym w trakcie zapisów.
12. Posiadać aktualne ubezpieczenie NNW (Organizatorzy nie zapewniają w trakcie trwania wyjazdu uczestnikom 

ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ani żadnych innych form 
ubezpieczenia).

13. W czasie dojazdu i powrotu z Rajdu środkami publicznej komunikacji nie naruszać norm prawnych ani obyczajowych.

§5
Zachowania i czynności niedozwolone

1. Nadużywanie alkoholu pod karą wykluczenia z Rajdu i odesłania do domu na koszt uczestnika, bez zwrotu wpisowego. 
2. Niszczenie przyrody i środowiska. 
3. Umyślne niszczenie wyposażenia oraz zanieczyszczanie pomieszczeń należących do ośrodków rajdowych. 

§6 
Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez głównego organizatora Rajdu.
2. Uczestnik Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
3. Wszelkie powstałe szkody pokrywa winowajca. W przypadku spowodowania zniszczeń w ośrodkach Rajdowych, na 

wydarzeniach zbiorowych, w środkach komunikacji publicznej, itd. uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność 
finansową za pokrycie wyrządzonych szkód na rzecz firm i osób trzecich oraz Politechniki Wrocławskiej. W przypadku 
pomieszczeń i sprzętów, znajdujących się we wspólnym użytku (np. wspólny pokój, wspólna kuchnia), jeśli ustalenie 
sprawcy zniszczenia jest niemożliwe, koszty naprawy dzielone są po równo na wszystkich znanych (np. 
zakwaterowanych) użytkowników danego pomieszczenia/sprzętu. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez 
organizatorów.

4. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu Rajdu zostaną wpisane na tzw. "Czarną Listę" i pozbawione
praw do uczestnictwa w kolejnych Rajdach.

5. Szczególnie ciężkie wykroczenia i ekscesy znajdą finał w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej lub służbach publicznych.


