
 REGULAMIN WYCIECZKI 

Organizator:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, ul. Grota Roweckiego 8,  

58-260 Bielawa  

Miejsce wyjazdu: Miśnia,  

Termin wyjazdu: 30-31.03.2019 

Godz. wyjazdu: 5.30 ( zbiórka przy pływalni Aquarius) 

Cena 340 zł /osoba (cena obejmuje: bilety Manufaktura Miśnia, nocleg, 2 posiłki, 

przewodnik, ubezpieczenie, transport) 

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany: 

1) Zapisać się na wycieczkę w sekretariacie OSiR Bielawa.  

2) Zapłacić tytułem zadatku kwotę 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych), w 

terminie 21 dni przed dniem wycieczki. Zadatek będzie  zaliczony na poczet ceny 

wycieczki. W przypadku  rezygnacji z udziału w wycieczce z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika, otrzymany zadatek zatrzymuje organizator. W przypadku 

odwołania wycieczki z przyczyn Organizatora Uczestnik otrzyma zwrot zadatku.  

3) Zapłacić pełną kwotę ceny wycieczki.  

4)  Zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie 

stosować się do zawartych w nich zapisów. 

5) Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń 

wydanych przez organizatorów wycieczki (kierownika i opiekunów wycieczki, 

przewodnika, kierowców). 

6) Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie ( miejscem zbiorki 

rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking przy Pływalni Aquarius). 

Organizator sprawdza listę obecności.  

7) Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.  

8) W czasie podróży: 

a. zajmujemy miejsca w autokarze, 

b. nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze, 

c. nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno jadącego pojazdu, 

d. nie otwieramy drzwi, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu, 

e. nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi, 

f. nie hałasujemy. 

2. Pozostałe postanowienia: 

1) Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania i stosowania 

zasad obowiązujących w zwiedzanych obiektach i miejscu noclegowym. 

2) Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w 

których będą przebywać.  

3) Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna 

wycieczki. 

4) Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji 

bezzwłocznie zgłaszamy opiekunowi lub kierownikowi wycieczki. 

5) Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać 

zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki. 

6) O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy 

natychmiast informować opiekuna lub kierownika wycieczki. 

7) Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

8) Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.  

9) W trakcie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą 

jego postacią, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

10) Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się 

samotny i wyobcowany. 

11) Organizator nie bierze odpowiedzialności za stratę lub zniszczenie przedmiotów 

wartościowych. 



12) Oświadczam, że zapoznałem się/ zapoznałam się z warunkami Regulaminu 

wycieczki organizowanej przez OSIR  w Bielawie i zobowiązuje się do 

przestrzegania jego warunków. 

                                                                                        …………………….. 

Uczestnik/rodzic/opiekun 

 

Przygotował: Małgorzata Skowrońska 

Zatwierdził: Marcin Samul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, ul. Grota 

Roweckiego 8, 58-260 Bielawa. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 

ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia wycieczki i nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo 

do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego." 

 

 

 

…………………………. 

Uczestnik/rodzic/opiekun 

 


