REGULAMIN WYCIECZKI
1. Organizatorem jest Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim , tel. 75 7813552,
sekretariat@gryfow.pl
2. Termin wycieczki: 29 sierpnia 2020 r. Limit uczestników wycieczki to 20 osób.
3. Trasa wycieczki będzie przebiegała po mieście.
4. Oferta wycieczki jest skierowana do osób indywidualnych (dorośli, rodziny z dziećmi).
Udział osób poniżej 18 lat jest możliwy jedynie pod opieką rodzica.
5. Na wycieczki obowiązują zapisy telefoniczne, do godziny 14:00 , 27.08.2020 r.. Osoby, które
się nie zapisały i stawiły w miejscu zbiórki mogą zostać wykluczone z udziału w wycieczce.
6. Udział w wycieczce jest nieodpłatny.
7. Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia. Organizator nie pokrywa kosztów
ubezpieczenia NNW. Uczestnicy samodzielnie zawierają i pokrywają koszty ubezpieczenia
NNW.
8. We wszystkich przypadkach losowych (np. kradzieże, zasłabnięcia, itp.), Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za dane zdarzenie.
9. Uczestnicy powinni posiadać właściwe przygotowanie do wędrówki po mieście .
10. Program wycieczki ze względu na warunki pogodowe może ulec zmianie. W wyjątkowych
przypadkach wycieczka może się nie odbyć z powodu złej pogody. Ostateczną decyzję w
sprawie przeprowadzenia lub odwołania wycieczki podejmuje Organizator po konsultacji z
przewodnikiem.
13. Osoba uczestnicząca w wycieczce wyraża zgodę na wykorzystanie jej wizerunku w
rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach promocji.
14. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się wszystkim decyzjom przewodnika
wycieczki.
15. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez Niego w czasie trwania
wycieczki.
16. Organizator odpowiada wyłącznie za osoby uczestniczące w podanym programie wycieczki
i znajdujące się pod opieką przewodnika. Za zdarzenia powstałe po odłączeniu się uczestnika
od grupy i w czasie realizacji indywidualnego programu zwiedzania (poza grupą z
przewodnikiem) odpowiedzialność ponosi uczestnik realizujący indywidualny program.
Realizacja indywidualnego planu wycieczki i odłączenie się od grupy nie zwalnia od
konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie przewodnika prowadzącego grupę.
17. W czasie wycieczki zabrania się: oddalania od wycieczki bez zgody przewodnika
wycieczki. Udziału w wycieczce pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych. Stosowania i posiadania używek i środków
zabronionych przez prawo RP. Przewodnik ma prawo usunąć z wycieczki Uczestnika, który
nie zastosuje się do tego zalecenia oraz śmiecenia, niszczenia zieleni, płoszenia zwierząt.
18. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:

- Przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez przewodnika wycieczki.
- Przestrzegania wszystkich nakazów i zakazów wynikających z wprowadzenia na terytorium
RP stanu epidemii, zgodnie z podpisanym oświadczeniem przed wycieczką.
- Przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjściem na trasę przez
przewodnika wycieczki.
- Zachowywania się w kulturalny sposób.
- Informowania przewodnika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich
problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
- Zgłoszenia przewodnikowi zamiaru odłączenia się od wycieczki.
- Poruszania się według ustalonego porządku .
- Traktowania z należytym respektem obiektów zabytkowych i przyrodniczych.
- Zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić niebezpieczeństwo.
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