
REGULAMIN WYCIECZEK AKCJI „W ĘDRUJ RAZEM Z NAMI” 

 

1. Organizatorem akcji „Wędruj Razem z Nami” jest Centrum Kultury, Sportu  
i Promocji Gminy Pleśna oraz Jan Wójtowicz. 

2. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz 
możliwości fizycznych, jak i zdrowotnych. 

3. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem. 
4. Zapisy oraz wpłaty na każdą wycieczkę są przyjmowane w Biurze Centrum Kultury, 

Sportu i Promocji Gminy Pleśna do wcześniej ustalonego terminu. 
5. Organizator nie prowadzi zapisów na telefon, przy zapisie należy uiścić ustaloną 

wpłatę. 
6. Osobom zapisanym, które dokonały wpłaty i zrezygnowały (bądź nie wzięły udziału w 

wycieczce) po terminie zapisów nie są zwracane koszty wycieczki. Wyjątek stanowi 
sytuacja, w której osoba ta zgłosi uczestnika nieznajdującego się na liście zapisanych 
osób. 

7. Z uczestnictwa w wycieczce można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania 
zapisów. W tym przypadku organizatorzy zwracają pełną wniesioną przez uczestnika 
opłatę za zwrotem paragonu fiskalnego. 

8. W celu odebrania należności należy zgłosić się osobiście do Centrum Kultury  
w Pleśnej. 

9. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej 
wycieczkę. 

10. Uwaga! Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników na trasie. 
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wycieczce wraz z opiekunem (rodzic, 
dorosłe rodzeństwo itp.). Podczas trwania wycieczki opiekunowie biorą pełną 
odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie. 

11. Na trasie uczestnicy winni zachować ostrożność i nie oddzielać się od grupy. 
Obowiązuje zakaz wyprzedzania osoby prowadzącej grupę. 

12. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, 
granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, 
rezerwatach przyrody oraz określonych przez prowadzącego wycieczkę. 

13. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce 
ważnego paszportu bądź dowodu osobistego. 

14. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort uczestników zastrzegamy, że w przypadku 
wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora, wycieczka może zostać 
odwołana, przesunięta lub jej plan może ulec zmianie. 

15. Osobę, która uczestniczy w wycieczce, uważa się za zapoznaną z niniejszym 
regulaminem, w pełni go akceptującą.  
 

Organizatorzy 


