Regulamin uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Oddział Kujawski
PTTK we Włocławku
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa dotyczy wszystkich wycieczek
organizowanych przez Oddziału Kujawski PTTK we Włocławku
zwanym dalej „Organizatorem”.
2. Wszyscy Uczestnicy wycieczek, zwani dalej „Uczestnikami”, zobowiązani są do
przestrzegania niniejszego „Regulaminu uczestnictwa”.
3. Wycieczki organizowane przez Organizatora nie mają charakteru
komercyjnego. Organizatorzy obsługują wycieczkę na zasadzie wolontariatu
II. ZAPISY NA WYCIECZKĘ
4. Zapisy na wycieczki prowadzi Biuro Oddziału Kujawskiego PTTK
we Włocławku w godzinach urzędowania. Zapisu na wycieczkę można dokonać osobiście, poprzez osoby trzecie lub
telefonicznie. Warunkiem zapisu na wycieczkę jest wpłata pełnej kwoty uczestnictwa lub zadatku w wysokości podanej
w ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto bankowe Oddziału Kujawskiego PTTK we
Włocławku podając na przelewie nazwę imprezy i nazwisko i imię osoby, na którą dokonano wpłaty. Nr konta: BOŚ
Bank 15154010692001872666240001
5. Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do
jego przestrzegania.
6. Wycieczki przeznaczone są dla członków Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku z opłaconą składką
członkowską za bieżący rok.
9.Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok są ubezpieczeni w ramach
ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na
zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia.
II. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYCIECZCE
10. Zgłoszenie rezygnacji należy dokonać osobiście w Biurze Organizatora, w uzasadnionych przypadkach
telefonicznie.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce po podanej w ogłoszeniu dacie zapisów, decyzję o zwrocie
wpłaconych kwot każdorazowo podejmuje Organizator, indywidualnie dla każdej osoby. Organizator może
pomniejszyć zwrot wpłaconej kwoty, o poniesione przez niego w związku z wycieczką koszty, chyba, że osoba
rezygnująca zaproponuje na swoje miejsce inną osobę.
12. Osobom, które nie wezmą udziału w wycieczce a nie zgłosiły tego faktu Organizatorowi we wskazanym przy
zapisie terminie zwrot wpłaconych kwot nie przysługuje!
IV. ZACHOWANIE NA WYCIECZCE
13. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez
Organizatora.
14. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do
uczestników wycieczki i osób trzecich.
15. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie
stosują się do zaleceń Organizatora.
16. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych. Osoba
biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub
prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu.
Organizatorzy służą pomocą, ale nie biorą odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas
sprawowania tej opieki.
17. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas niezależnych a mających wpływ na
bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody) Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania
przepisów miejscowych,granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach
przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
18. W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkowywać się
poleceniom Organizatora, przewodnika oraz kierowcy autokaru.
VI. UWAGI KOŃCOWE
19.Uczestnik imprezy organizowanej przez organizatora wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
oraz wizerunku dla potrzeb Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883
20. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Warunków
uczestnictwa należy do Organizatora - Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku
21. Powyższy „Regulamin uczestnictwa” został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału
Kujawskiego PTTK we Włocławku na posiedzeniu w dniu 2 września 2019 r. (Uchwała nr 175).

