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Οη ζπκκεηέρνληεο θέξνπλ ηελ επζύλε ηεο αηνκηθήο ηνπο αζθάιεηαο, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ην βαζκό δπζθνιίαο θαη ηελ
επηθηλδπλόηεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
Κάζε ζπκκεηέρσλ ζηηο πεδνπνξίεο - αλαβάζεηο ηνπ Οκίινπ απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όηη θέξεη όιε ηελ επζύλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο
πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηά ηνπ όπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη από ηελ «Δηαθήξπμε ηνπ Τπξόινπ ηεο 8 ε Σεπηεκβξίνπ 2003» Παξάξηεκα 1 Άξζξν 1 Πεξί αηνκηθήο επζύλεο, δειαδή:
«Οη νξεηβάηεο νη αλαξξηρεηέο θαη νη πεδνπόξνη αζθνύλ ην άζιεκα ηνπο θάησ από ζπλζήθεο όπνπ ππάξρεη
θίλδπλνο αηπρήκαηνο θαη ε εμσηεξηθή βνήζεηα κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκε. Με απηό θαηά λνπ αζθνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπο απηή κε δηθή
ηνπο επζύλε θαη είλαη ππόινγνη γηα ηελ αζθάιεηα ηόζν ηε δηθή ηνπο όζν θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηπρόλ αλήιηθσλ ηέθλσλ πνπ ζπλνδεύνπλ. Οη
πξάμεηο ησλ αηόκσλ δελ ζα πξέπεη λα ζέηνπλ ε θίλδπλν ηνπο γύξσ ηνπο νύηε θαη ην πεξηβάιινλ.»
Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ ηκήκαηνο είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα γίλεηαη θαηόπηλ ελεκέξσζεο θαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Δ.Σ. ηνπ νκίινπ.
Ο αξρεγόο ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηόηεηαο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ιόγνπο νκαδηθήο θαη αηνκηθήο αζθάιεηαο.
Τν πξόγξακκα ησλ αλαβάζεσλ ελδέρεηαη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηηο απξόβιεπηεο πνιιέο θνξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δπζθνιία ησλ
δηαδξνκώλ θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Οη ώξεο πνξείαο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε αλάβαζε είλαη ελδεηθηηθέο, αλαθέξνληαη ζε κέζν νξεηβαηηθό πεξπάηεκα, είλαη ζπλνιηθέο (αλάβαζεθαηάβαζε) θαη πξνθαλώο ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο.
Αλ θάπνην κέινο δειώζεη ζπκκεηνρή ζε εμόξκεζε θαη ηειηθά δε ζπκκεηάζρεη, ππνρξενύηαη λα πιεξώζεη ην αληίηηκν ζπκκεηνρήο, γηαηί
δεζκεύεη ηηο ζέζεηο ηνπ ιεσθνξείνπ. (εθηόο θαη αλ εηδνπνηήζεη γηα αθύξσζε ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο λσξίηεξα ηεο εμόξκεζεο)
Ο/Ζ κάθε ζςμμεηέσων/οςζα δηλώνει ςπεύθςνα πωρ:
Είλαη θαιά ζηελ πγεία θαη ζηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε ώζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο πεδνπνξίαο
Είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ νδεγνύ
Θα ελεκεξώλεη ηνλ νδεγό γηα θάζε πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη (πγείαο, θόπσζεο θηι)
Σε πεξίπησζε πνπ αθνινπζεί θάπνηα ζεξαπεπηηθή αγσγή ζα θέξεη καδί ηνπ ηα θάξκαθα θαη ζα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ αξρεγό.
Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεη ππόςε όηη πάληα ππάξρεη ε πηζαλόηεηα αληίμνσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη πξέπεη λα δηαζέηεη εμνπιηζκό πνπ ζα
ηνλ πξνθπιάμεη από ηπρόλ απξόνπηα θαηξηθά θαηλόκελα.
ΔΞΟΠΛΗΜΟ –ΤΛΗΚΑ ΓΗΑ ΑΠΛΔ ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΔ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ













Παπνύηζηα νξεηβαηηθά - κπνηάθηα & έλα δεύηεξν δεπγάξη αζιεηηθά γηα ην ιεσθνξείν ή ην θαηαθύγην
Κάιηζεο κάιιηλεο ή ζπλζεηηθέο (θαη 2ν δεπγάξη)
Παληειόλη πεδνπνξίαο άλεην & επξύρσξν κε πνιιέο ηζέπεο, ειαθξύ.
Αληηαλεκηθή – Αδηάβξνρε κεκβξάλε κπνπθάλ
Σαθίδην κέρξη 25 lt
Ιζνζεξκηθή κπινύδα
Μπνπθάλ
Απαξαίηεηα αμεζνπάξ αλάινγα ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ π.ρ. Σθνύθν - γάληηα - γθέηεο - θαζθόι - θαπέιν - γπαιηά ειίνπ – αληειηαθό θηι
Νεξό & θάπνην ζλάθ
Σθπξίρηξα – ππμίδα – θηλεηό ηειέθσλν
Μπαηόλ (πηπζζόκελα κπαζηνύληα νξεηβαζίαο, ρξήζηκα εηδηθά γηα ηα άηνκα κε αγύκλαζηνπο ηεηξαθέθαινπο)

Δπεξηγήζειρ
Ο αξρεγόο θάζε απνζηνιήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνθιείζεη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ καδί ηνπο ηνλ απαηηνύκελν ζε θάζε πεξίπησζε αηνκηθό
εμνπιηζκό, δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεδνπνξίαο – νξεηβαζίαο ή θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν πνπ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ πξνζσπηθή
ηνπο αζθάιεηα όζν θαη ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο απνζηνιήο.
Τα κέιε ηνπ Οκίινπ ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκα λα ζπκβηβαζηνύλ, ώζηε λα ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλόηεηεο όιεο ηεο
νκάδαο. Επίζεο θαη ζε θαηαζηάζεηο ςπρηθήο έληαζεο ζα πξέπεη λα θεξόκαζηε ζηνπο άιινπο όπσο αθξηβώο ζα ζέιακε λα καο ζπκπεξηθέξνληαη.
(Οκαδηθό Πλεύκα).
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Το παρόν ζντυπο υπάρχει ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του ομίλου aonikikerateas.gr από όπου και μπορείτε να το εκτυπώςετε. Εναλλακτικά μπορείτε να
ηθτιςετε να ςασ αποςταλεί μζςω mail ςτο aonikikerateas@gmail.com

