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Indywidualne imprezy alpejskie

Ogólne warunki świadczenia usług
przewodnickich i instruktorskich w Alpach:
Omawianymi tu imprezami są indywidualne alpejskie tury przewodnickie oraz  alpejskie
kursy profilowane, których program i długość mogą być ustalane dowolnie, stosownie
do potrzeb, preferencji i poziomu zaawansowania Uczestników. 

 
Ceny zależą od czasu, programu, harmonogramu i lokalizacji aktywności. Przeciętnie
honoraria są kwotami rzędu 300-350€ dziennie. Niektóre standardowe imprezy
wysokogórskie (o kompleksowym programie), jak np. wyprawa na
Grossglockner lub na Mont Blanc, mają własne stałe cenniki. 

 
Nalezy mieć na uwadze, że liczebność grupy obsługiwanej przez przewodnika IVBV, jak
i przez Instruktora PZA, jest ściśle ograniczona przepisami - w zależności od rodzaju
aktywności (tura piesza, wspinaczka, tura narciarska, szkolenie lodowcowe) oraz
poziomu trudności technicznej, złożoności i poziomu ryzyka. Dopuszczalna liczba
Uczestników może być ograniczona nawet do 1 osoby (wspinaczki lub b. trudne tury,
np. na Matterhorn), a nigdy nie będzie przekraczać 4 (aktywności narciarskie lub
szkolenia lodowcowe). Najczęściej przewodnik IVBV prowadzi 2 osoby. 

 
W ramach obowiązków z zasady zapewniam swoim Uczestnikom stały nadzór
przewodnicki przez cały czas przebywania w terenie wysokogórskim (asystę "door-to-
door"), natomiast nie organizuję "czasu wolnego" (w bazie, schronisku, etc.).
Zobowiązania wynikające z zawartej umowy przewodnickiej (lub instruktorskiej) z
natury rzeczy zaczynają się i kończą w terenie wysokogórskim. 

 
Na każdym etapie realizacji imprezy (tury, wspinaczki, szkolenia) - jako przewodnik lub
instruktor - zachowuję wyłączne i bezwzględne prawo do jej przerwania w razie
stwierdzenia niewłaściwych warunków obiektywnych (pogodowych, lawinowyh, albo
innych zagrożeń zewnętrznych) lub ryzykownych uwaunkowań subiektywnych ze strony
Uczestników (np. kondycji, umiejętności lub stanu zdrowia).   Przerwanie imprezy lub
zmiana jej harmonogramu w takich warunkach nie stanowi odstąpienia od umowy i nie
pociąga za sobą utraty tytułu do wynagrodzenia ustalonego w umowie, ponieważ
zarządzanie ryzykiem zespołu jest jednym z podstawowych zobowiązań
kompetencyjnych przewodnika (implikowanych każdą umową o usługę przewodnicką
lub instruktorską).

Poniżej przedstawione są zasady formalne
kontraktu:

Elementem zawieranej ze mną umowy jest oświadczenie, z którego treścią

uczestnicy każdej wyprawy muszą zapoznać się i podpisać na dowód zrozumienia

i zaakceptowania.
 

Treści tego oświadczenia stanowią element umowy. 
 

Szablon dokumentu jest do pobrania * tutaj * [ >> link do pliku PDF ] .
 

Skan (lub forografię) podpisanego dokumentu należy przesłać do mnie drogą

mailową, zaś oryginal ma zostać wręczony mi najpóźniej w dniu rozpoczęcia

wyprawy.
 

http://taternictwo.com.pl/PrzewodnictwoWysokogorskie.html
http://www.taternictwo.com.pl/SzkoleniaProfilowane.html
http://www.taternictwo.com.pl/wyprawy/Grossglockner.html
http://www.taternictwo.com.pl/wyprawy/MontBlanc.html
http://www.taternictwo.com.pl/Download/OswiadczenieUczestnikaWyprawy.pdf
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Umowę wraz z jej cywilno-prawnymi skutkami uznaję za zawartą po:

przesłaniu do mnie skanu (pdf) oświadczenia podpisanego przez wszystkich

Uczestników.

wpłynięciu na wskazany przeze mnie rachunek zadatku w kwocie 1/3 ceny

usługi przewodnickiej (przy czym nie mniej niż 800 zł).

Na łączny wydatek ponoszony przez Uczestników składa się:

1. honorarium przewodnickie,

2. koszty logistyczne całej grupy (regulowane na miejscu):

Przyjęte jest, że uczestnicy pokrywają za siebie i za przewodników koszty pobytu w

schroniskach (noclegi+posiłki) oraz koszty transportu osób i/lub bagażu (np. kolejkami

linowymi). 

Przewodnicy IVBV mają przeważnie bardzo duże zniżki..

W pakiet usługi przewodnickiej z zasady wchodzi wyposażenie Uczestników w

podstawowy sprzęt techniczny (raki, czekany, kaski, uprzęże - o ile nie posiadają

własnych) i nie pociąga to żadnych dodatkowych kosztów (poza przypadkiem

zagubienia).

Mam do zaproponowania dołączenie Uczestników do profesjonalnej polisy

ubezpieczeniowej - na bardzo korzystnych warunkach - przy czym wymaga to

udostępnienia większej ilości danych osobowych (na użytek ubezpieczyciela).

Nie świadczę usług transportowych. 

Numer rachunku bankowego przesyłam po otrzymaniu maila ze stwierdzeniem

akceptacji wszystkich warunków umowy. Od daty przekazania numeru konta

bankowego, zamrażam rezerwację terminu na 3 dni, podczas których powinien

nastąpić przelew potwierdzający zamówienie.


