
 
JASTRZĘBSKIE WYPADY NA DECHY 2015/2016 

Rozpocznij sezon zimowy z fantastyczną ekipą miłośników białego szaleństwa! 

Zaproś do udziału znajomych i razem zakosztujmy zimy NA MAXA ! 

PRZYBLIŻONY PLAN 

DZIEŃ 1 -  Miejsce wyjazdu – parking przy sklepie Lidl na ulicy Podhalańskiej ( osiedle Pionierów ).  

Autokar rusza o godzinie 5.30 - jedziemy prosto na stok Kotelnica w Białce Tatrzańskiej. W godzinach 

popołudniowych udajemy się do kwater w Poroninie. 

 Około 16.00-17.30 obiadokolacja, a później czas wolny. 

 

DZIEŃ 2 ( Turnus I - CHOPOK )- 5.00 śniadanie, następnie o godzinie 6.00 wyjazd w kierunku Słowacji. 

Kupujemy karnety całodniowe od 8.00 - 16.00, zbiórka około 16.15 w umówionym miejscu i powrót do 

Poronina. Na wyznaczoną godzinę obiadokolacja.  

 

DZIEŃ 2 ( Turnus II )  - śniadanie od 7.00, 8.20 wyjazd na stok Kotelnica. Powrót do kwatery i 

obiadokolacja o ustalonej godzinie.  

 

DZIEŃ 3 - Na ustaloną godzinę śniadanie, a po nim spakowani już jedziemy ostatni raz do Białki 

Tatrzańskiej. Na umówioną godzinę zbiórka i powrót do Jastrzębia-Zdroju. 

 

1. Udział w imprezie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. Młodzież i dzieci tylko z prawnymi opiekunami. 

2. Celem wyjazdu jest popularyzacja sportów zimowych, propagowanie aktywnego wypoczynku oraz 

integracja mieszkańców. 

3. "Jastrzębskie wypady na dechy" wynikają z realizacji zadań statutowych Jeździeckiego Klubu 

Sportowego Equi Verso w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 

 

4. Organizacja wyjazdów przez Jeździecki Klub Sportowy polega  na : 

a) prowadzeniu zapisów osób - uczestników wyjazdu 

b) zorganizowaniu odpowiedniego środka transportu 

c) zapewnieniu noclegów i  posiłków 

d) zakupieniu grupowej polisy NNW dla uczestników 

 

Prosimy przestrzegać ustalonych godzin zbiórek i odjazdów ! 

Organizatorzy zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku, gdy nie będzie 

wystarczającej liczby uczestników,  nastąpiłoby znaczne pogorszenie pogody albo 

całkowity brak warunków śniegowych ! 

 

W przypadku odwołania wyjazdu JKS Equi Verso powiadomi uczestników (osoby zapisane) 

o odwołaniu wyjazdu najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd. 

 

 



 

 

 

1. Osoby biorące udział w imprezie zobowiązane są do stosownego zachowywania się podczas jazdy 

środkiem transportu, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów obowiązujących 

w danej stacji narciarskiej. 

2. Wszyscy korzystają z tras narciarskich wyłącznie na swoją odpowiedzialność. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wyjazdu, wybór trasy oraz 

za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i 

mienia. 

4. Bagaże i pokrowce na sprzęt powinny być podpisane lub odpowiednio oznaczone, usprawni to 

rozładunek i pozwoli uniknąć omyłkowej zamianie.  

 

 

Zapisy od 9 do 20 listopada 2015 w siedzibie klubu EV. Należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z 

organizatorami.  Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność wpłat przy zapisach. Dokonanie opłaty na 

wyjazd organizowany przez JKS EQUI VERSO jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

 

                                                                         

 

Jeździecki Klub Sportowy „Equi Verso” Jastrzębie-Zdrój 

44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Bema 98 

NIP: 633-217-78-32, REGON: 240959952 


