Oświadczenie o Zwolnieniu od Odpowiedzialności
Oświadczam, że wybrałem wyjazd odpowiedni do moich umiejętności, poziomu sprawności fizycznej i stanu
zdrowia oraz że zapoznałem się z wytycznymi podanymi przez Podia, organizatora wyjazdu.
Oświadczam, że nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawności ani innych ograniczeń fizycznych, które
mogłoby stanowić zagrożenie dla mnie lub dla pozostałych uczestników wyjazdu.
Oświadczam, że jestem w pełni świadomy, że ten wyjazd wymaga wysiłku fizycznego i tym samym
akceptuję ryzyko i zagrożenia z nim związane, w tym niebezpieczeństwa związane z kolarstwem szosowym i
poza szosą, i ewentualne zagrożenia wynikające z (między innymi) niekorzystnych warunków pogodowych i
zmiennego stanu szos i/lub ścieżek.
Oświadczam, że posiadam ważny dokument tożsamości oraz wszystkie obowiązujące w podróży wizy,
zezwolenia, certyfikaty i szczepienia.
Oświadczam, że poinformowałem Podia o moich ograniczeniach dietetycznych, wymaganiach medycznych i
o wszystkim innym, o czym powinien wiedzieć organizator wyjazdu, by dopasować go do moich potrzeb.
Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich właściwych dla odwiedzanego kraju przepisów prawa i
powszechnie przyjętych w nim zwyczajów, a także do stosowania się do wskazówek i instrukcji udzielanych
przez pracowników Podia i przez przewodników rowerowych. Zobowiązuję się również do poszanowania
praw i prywatności innych uczestników wyjazdu.
Oświadczam, iż rozumiem, że wyjazd w grupie zawsze wymaga kompromisów, by dopasować się do
zróżnicowanych oczekiwań, celów podróży, typów osobowości i poziomu sprawności fizycznej wszystkich
członków grupy.
Oświadczam, iż rozumiem, że Podia zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług podczas wyjazdu
każdej osobie, której stan zdrowia lub zachowanie mogłyby szkodzić pozostałym uczestnikom wyjazdu.
Uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie wyjazdu, jeśli prowadzący uzna, że kontynuowanie go
przez daną osobę mogłoby stanowić zagrożenie dla niej samej lub dla grupy.
Oświadczam, iż rozumiem, że podczas wyjazdu dostęp do opieki medycznej i do służb ratunkowych na
niektórych obszarach może być ograniczony.
Oświadczam, iż rozumiem, że wszelkie wytyczne dotyczące pogody, odzieży, specjalistycznego sprzętu i
topografii terenu zostały podane przez Podia w dobrej wierze, ale jednocześnie akceptuję, że organizator nie
może odpowiadać za ich dokładność i że kwestie pogodowe pozostają poza jego kontrolą.
Oświadczam, że posiadam odpowiednie ubezpieczenie podróżne, które swym zakresem obejmuje bagaż,
sprzęt rowerowy, koszty leczenia i repatriacji na wypadek choroby lub wypadku podczas wyjazdu.
Niniejszym zwalniam firmę Podia od wszelkiej odpowiedzialności i zabezpieczam przed wszelkimi
roszczeniami, stratami i szkodami spowodowanymi przez innych rowerzystów biorących udział w wyjeździe.
Oświadczam, że podczas jazdy będę zawsze nosić kask i nie będę nosić słuchawek.
Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni zrozumiałem niniejsze oświadczenie i podpisując je z własnej
nieprzymuszonej woli zrzekam się istotnych praw. Mój podpis traktuję jako całkowite i bezwarunkowe
zwolnienie z wszelkiej odpowiedzialności w największym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
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