REGULAMIN WYJAZDU:
I. Informacje ogólne.
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wyjeździe zwanym w dalszej części regulaminu
Wyjazdem.
II. Organizacja koordynująca Wyjazd: Ośrodek Kultury w Wiśniowej
III. Termin Wyjazdu: 07.08.2021 r., godzina 07:00.
IV. Miejsce Wyjazdu : Baranów Sandomierski-Sandomierz
V. Opłaty: 65zł/os. (transport, ubezpieczenie, usługa przewodnicka, bilety wstępu do zbrojowni, katedry
oraz zwiedzanie trasy podziemnej)
VI. Zasady i warunki uczestnictwa:
1.Warunkiem uczestnictwa w Wyjeździe jest zapoznanie się z regulaminem wycieczki, który udostępniają
organizacje koordynujące Wyjazd. Każdy uczestnik Wyjazdu zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał
się z regulaminem Wyjazdu i akceptuje jego postanowienia. Podpis na liście uczestników jest jednoznaczny
z akceptacją regulaminu i oświadczenia poniżej.
Brak akceptacji Regulaminu skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w Wyjeździe.
Ewentualne bilety wejścia na szlak we własnym zakresie. Ośrodek Kultury jest koordynatorem wyjazdu do
miejscowości Baranów Sandomierski oraz Sandomierz. Wycieczka jest jedynie propozycją do prywatnego
zagospodarowania wolnego czasu podczas przebywania na miejscu.
2. Każdy uczestnik wyjazdu ponosi osobistą odpowiedzialność prawną oraz finansową za zniszczenia
wyrządzone podczas transportu, zwiedzania, czy przejścia przez wyznaczone trasy. Ponadto jest zobowiązany
do zapoznania się z regulaminem obowiązującym na terenie miejsca przebywania (Parki Narodowe, Muzea,
Skanseny itp.) oraz do jego przestrzegania.
3. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem grupowym NNW zawartym przez koordynatora Wyjazdu na czas jego
trwania, tym samym kierownicy i koordynatorzy wyjazdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe,
zdarzenia wywołane siłą wyższą lub zachowaniem uczestnika.
4. Podczas Wyjazdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Kierownicy i Organizacje koordynujące Wyjazd
nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników będącym pod wpływem alkoholu.
5. Uczestnicy zobowiązują się podporządkować decyzjom koordynatorów Wyjazdu.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowienia niniejszego regulaminu, regulaminu miejsca
zakwaterowania, miejsc zwiedzania, np. muzea, parki narodowe, które posiadają własne niezależne
regulaminy. przepisów ruchu drogowego oraz przewozów osobowych, przepisów przeciwpożarowych i
zasad ochrony przyrody.
7. Uczestnicy we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych
uczestników Wyjazdu i/lub osób trzecich.
8. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Wyjeździe wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub
prawnego opiekuna), biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
9. Uczestnicy Wyjazdu, w szczególności zaś osoby niepełnoletnie, zobowiązani są do posiadania dokumentu
tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, lub/i paszport) oraz do jego przedłożenia w celu kontroli
Koordynatorom Wyjazdu (w przypadku wyjazdu poza granice kraju).
10. Uczestników obowiązuje posiadanie środków finansowych zapewniających uiszczenie opłat za wyjazd
oraz pokrycie wydatków własnych.
11. Oddalanie się z wyznaczonych miejsc, szlaków, zbaczanie z nich bez porozumienia z koordynatorem
Wyjazdu, niestawianie się na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie bez poinformowania koordynatorów
może skutkować wykluczeniem z Wyjazdu.
VII. W czasie trwania Wyjazdu zabrania się:
1. Palenia papierosów w miejscach niedozwolonych, a szczególnie: autobusie, miejscu zakwaterowania.
2. Spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych

3. Używania substancji psychoaktywnych.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizacja koordynująca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy
zostaną niezwłocznie powiadomieni.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizacji koordynującej.
3. Organizacja koordynująca zastrzega sobie prawo zmiany tras.
4. Organizacja koordynująca Wyjazd w uzasadnionych sytuacjach (niebezpieczne warunki atmosferyczne,
zdarzenia losowe itp.) ma prawo odwołać Wyjazd.
5. Organizacja koordynująca nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wyjazdu.
7. W przypadku nie przybycia na Wyjazd wniesiona przez uczestnika opłata nie podlega zwrotowi i nie
przysługują żadne świadczenia.
8. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu Wyjazdu powoduje wykluczenie z wycieczki bez prawa zwrotu
kosztów uczestnictwa.
9. Wyjazd odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, z zachowaniem wszystkich
wytycznych związanych z pandemią covid-19 (obowiązują maseczki oraz dezynfekcja w autokarze i w
miejscach docelowych).
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem Wyjazdu oraz go akceptuję.
2. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Wyjazdu, przepisów ruchu drogowego, przepisów
przeciwpożarowych i zasad ochrony przyrody oraz Regulaminu obowiązującego na terenie Sandomierza oraz
Zamku w Baranowie Sandomierskim. W razie wypadków losowych, zdarzeń wywołanych siłą wyższą lub
moim zachowaniem nie będę miał roszczeń wobec Organizacji koordynującej Wyjazd oraz jej członków.
4. Oświadczam, że we własnym zakresie odpowiadam za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych
uczestników Wyjazdu i/lub osób trzecich, jak również za zniszczenia wyrządzone na trasie i w miejscu
docelowymi biorę na siebie wyłączną odpowiedzialność finansową i prawną związaną z pokryciem
wyrządzonych szkód, wobec poszkodowanych.
5. Zobowiązuję się do bezwzględnego podporządkowania się wszelkim poleceniom Organizacji
koordynujących.
6. Zobowiązuję się do uczestnictwa w całym programie wyjazdu przygotowanym przez Organizację
koordynujące.
7. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku złamania przeze mnie reguł opisanych w Regulaminie Wyjazdu
oraz niniejszym oświadczeniu, mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej.
8. Oświadczam, że jako osoba pełnoletnia ponoszę pełną odpowiedzialność związaną z uczestnictwem w
wyjeździe koordynowanym przez Ośrodek Kultury w Wiśniowej.
9. Oświadczam, iż stan mojego zdrowia pozwala na udział w Wyjeździe.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w materiałach informacyjnych i
promocyjnych Gminy Wiśniowa i Ośrodka Kultury w Wiśniowej, dotyczących działalności placówki w
dziedzinie turystyki i rekreacji.

