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REGULAMIN WYCIECZKI AUTOKAROWEJ 

1. ORGANIZATOR:  

 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniew 

2. CEL: 

 Wypełnienie czasu wolnego w okresie ferii zimowych. 

 Promocja aktywności fizycznej i kulturowej.  

 Integracja społeczności lokalnej. 

3. MIEJSCE I TERMIN: 

 ………………………………………………………………………………………………………....…. 

 …………………………………………………………………………………………..………….…….. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Należy zapoznać się z regulaminem wycieczki oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nim 

zapisów. 

 Uczestnik wyjazdu musi być osobą zdrową bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

 Dostarczyć organizatorowi niezbędną dokumentację  

o Osoba nieletnia (Zał Nr 1 Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie stosować się do 

zawartych w nich zapisów. 

 Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez 

organizatorów wycieczki (kierownika i opiekunów wycieczki, przewodnika, kierowców). 

 Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.  

 W czasie podróży: 

1. zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze, 

2. nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze, 

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

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

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

6. nie hałasujemy. 

 Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania i stosowania zasad obowiązujących 

w zwiedzanych obiektach. 

 Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać.  

 Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki. 
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 Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie zgłaszamy 

opiekunowi lub kierownikowi wycieczki. 

 Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu 

uczestników wycieczki. 

 O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast informować 

opiekuna lub kierownika wycieczki. 

 Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

 Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.  

 W trakcie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą jego postacią, 

zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę.  

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Uczestnicy wyjazdu objęci są ubezpieczeniem NNW, 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników, zagubione lub skradzione podczas 

wyjazdu , 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu (łącznie z jego odwołaniem) z 

przyczyn niezależnych od niego, 

 Uczestnicy wyjazdu akceptują postanowienia niniejszego regulaminu , 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawa do podejmowania ostatecznej 

decyzji w sprawach spornych, a także nie ujętych w niniejszym regulaminie , 

 W sprawach wyjazdu można kontaktować się pod nr tel. 507-125-558 e-mail: biuro@ckibp.gniew.pl 

 

 

Załączniki: 

1. Zgoda i oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych. 

2. Lista uczestników i opłat wyjazdu. 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie 
Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew 
www.ckibp.gniew.pl Tel. 507-125-558 

NIP 593-262-68-06 
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