REGULAMIN
Wycieczki: „SZLAKIEM CERKWI I MOFET W POPRADZKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM”
31 lipca 2021 rok

§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wycieczka SZLAKIEM CERKWI I MOFET W POPRADZKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM, zwana
dalej Wycieczką, odbędzie się 31 lipca 2021 roku.
Organizatorem Wycieczki jest: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego, zwany dalej Organizatorem Wycieczki.
Zbiórka uczestników zapisanych na wycieczkę odbędzie się w dniu 31.07.2021 r.
o godz. 8.45 na parkingu Park&Ride w Starym Sączu.
Regulamin, zwany dalej Regulaminem Wycieczki, kierowany jest do Uczestników Wycieczki.
Uczestnikiem Wycieczki jest każda osoba zapisana na Wycieczkę i uczestnicząca w
Wycieczce.
Wycieczka obejmuje czas od odjazdu Uczestników Wycieczki z miejsca zbiórki (godz. 9.00) do
ich powrotu na miejsce zbiórki (planowany powrót ok. godz.17.00).
Celem Wycieczki jest propagowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowohistorycznych i turystycznych Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz rozbudzanie
i pogłębianie zamiłowania do przyrody, otaczającego nas świata, a przede wszystkim do
własnego regionu, w którym żyjemy, i z którym się utożsamiamy.

§2
Prawa i obowiązki Uczestników Wycieczki
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Uczestnik wycieczki ponosi tylko koszty wyżywienia (własny prowiant)
Uczestnicy wycieczki ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnicy Wycieczki zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegania zasad BHP oraz postanowień
niniejszego Regulaminu Wycieczki.
Uczestnicy Wycieczki zobowiązani są do stosowania się do poleceń porządkowych
Organizatora Wycieczki, Przewodnika oraz Przewoźnika.
Każdy od momentu zapisu na Wycieczkę staje się Uczestnikiem Wycieczki.
Uczestnikom Wycieczki zakazuje się:
a)
niszczenia pojazdu Przewoźnika,
b)
wysiadania z pojazdu Przewoźnika podczas trasy przejazdu,
c)
zabierania zwierząt,
d)
posiadania i spożywania napojów alkoholowych,
e)
stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa innych Uczestników Wycieczki,
f)
wchodzenia w miejsca zabronione przez Organizatora Wycieczki, Przewodnika
i Przewoźnika.
Każdy Uczestnik Wycieczki bierze udział w Wycieczce na własną odpowiedzialność.
Status Uczestnika Wycieczki mogą utracić osoby łamiące postanowienia niniejszego
Regulaminu, co jest jednoznaczne z usunięciem osoby z Wycieczki bez względu na etap jej
trwania.
Za bezpieczeństwo nieletnich Uczestników Wycieczki bezpośrednio odpowiedzialny jest jego
dorosły opiekun.

§3
Prawa i obowiązki Organizatora Wycieczki i Przewoźnika
1.
2.

3.

4.
5.

Organizator Wycieczki zapewnia Uczestnikom Wycieczki darmowy transport autokarowy
i Przewodnika.
Przewoźnik zobowiązuje się wywiązać z zamówienia dokonanego przez Organizatora
Wycieczki, zapewniając bezpieczeństwo Uczestników Wycieczki w postaci technicznie
sprawnego pojazdu i punktualnego przybycia na miejsce zbiórki.
Za bezpieczeństwo Uczestników Wycieczki podczas zwiedzania oraz od wyjazdu z miejsca
zbiórki do powrotu na miejsce zbiórki odpowiedzialny jest Organizator Wycieczki
i Przewodnik (z wyłączeniem przejazdu).
Za bezpieczeństwo Uczestników Wycieczki podczas przejazdu z miejsca zbiórki i z powrotem
odpowiedzialny jest Przewoźnik.
Organizator Wycieczki, Przewodnik i Przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za wypadki
powstałe w czasie trwania Wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do Uczestników
Wycieczki i osób trzecich.

§4
Zasady zapisów i rezygnacji z Wycieczki
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Liczba miejsc na Wycieczkę jest określona przez Organizatora Wycieczki (24 miejsca)
Zapisów na Wycieczkę dokonuje Organizator Wycieczki poprzez osobę do tego wyznaczoną
(Iwona Szczygieł – Główny Specjalista ds. edukacji w Oddziale Stary Sącz w Zespole Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego).
Zapisy na Wycieczkę rozpoczynają się od dnia 05.07.2021r., a kończą się dzień przed
terminem wycieczki (30.07.2021r.). O uczestnictwie w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń
– ograniczona ilość miejsc: 24 (wynika z konieczności wcześniejszej rezerwacji środka
transportu)
Uczestnikiem Wycieczki może być zarówno osoba dorosła jak i dziecko, bez ograniczeń wieku.
Osoba nieletnia musi być pod opieką dorosłego opiekuna, na którym spoczywa
odpowiedzialność za nieletniego uczestnika wycieczki (zarówno swoje własne dziecko jak
i dziecko powierzone w opiekę dorosłemu uczestnikowi wycieczki przez jego rodzica lub
opiekuna prawnego).
Jeśli opiekunem nieletniego uczestnika wycieczki jest inna osoba niż jego rodzic lub jego
prawny opiekun, to musi on we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub
prawnych opiekunów dziecka zezwalającą na jego udział w Wycieczce pod opieką wskazanej
osoby dorosłej.
Zapisy na Wycieczkę odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia (do pobrania
ze strony internetowej Organizatora Wycieczki: www.zpkwm.pl oraz w siedzibie
starosądeckiego oddziału ZPKWM. Przesłanie wypełnionego formularza, potwierdzonego
własnoręcznym podpisem na adres e-mail Organizatora Wycieczki: stary.sacz@zpkwm.pl
potwierdza rezerwację miejsca w autokarze i zapewnia uczestnictwo w wycieczce (liczy się
kolejność zgłoszeń).
Rezerwacji na Wycieczkę można dokonać również poprzez zgłoszenie telefoniczne pod
numerami tel.:
➢ 18 446 09 00 w godz. 7.30 - 15.30 w dni robocze, od 05.07-30.07.2021
➢ 573 328 281 w godz. 7.30 - 15.30 w dni robocze, od 05.07-07.07.2021 i od 26.07-30.07.2021

7.

8.
9.

10.

11.

Zgłoszenie telefoniczne tak jak przesłanie formularza zgłoszenia zapewnia również
rezerwację miejsca w autokarze. Uczestnik dokonujący zapisu telefonicznie zobowiązany jest
jednak do potwierdzenia swojego uczestnictwa własnoręcznym podpisem na formularzu
zgłoszenia w dniu wycieczki.
Uczestnik Wycieczki może zrezygnować z udziału w Wycieczce. O rezygnacji należy
poinformować Organizatora Wycieczki odpowiednio wcześniej, aby zwalniając miejsce dać
tym samym możliwość zapisu innym chętnym na udział w Wycieczce.
Organizator Wycieczki i Przewoźnik zwolnieni są z odpowiedzialności za Uczestników
Wycieczki w sytuacji nieprzestrzegania przez nich postanowień niniejszego Regulaminu.
Rezygnacja Uczestnika z powrotu transportem zapewnionym przez Organizatora Wycieczki
jest równoznaczna ze zwolnieniem Organizatora Wycieczki i Przewoźnika z wszelkiej
odpowiedzialności za Uczestnika Wycieczki.
Uczestnicy Wycieczki przyjmują do wiadomości, że udział w Wycieczce jest jednoznaczny
z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku w związku z Wycieczką. Uczestnikowi
Wycieczki nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Wycieczki z tego tytułu.
W przypadku zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia,
Uczestnicy Wycieczki powinni:
a)
natychmiast powiadomić Organizatora Wycieczki, Przewodnika lub Przewoźnika,
b)
zastosować się do poleceń Organizatora Wycieczki, Przewodnika lub Przewoźnika

§5
Wytyczne sanitarne związane z Covid-19
1.
2.

3.
4.
5.

Aktualnie nie ma ograniczeń co do ilości zajętych miejsc w autokarze (zakładamy pełne
obłożenie, jeśli tylko będą chętni)
Aktualnie nie jest również wymagane zakrywanie nosa i ust w autokarze (przewozy
turystyczne) oraz zachowanie dystansu społecznego (każdy decyduje się na uczestnictwo
w wycieczce na własną odpowiedzialność )
Od uczestników wycieczki nie będzie wymagane potwierdzenie odbycia szczepienia na
Covid- 19
Organizator Wycieczki zapewnia płyn do dezynfekcji rąk.
Każdy uczestnik wycieczki we własnym zakresie zaopatrza się w maseczkę, jeśli ma potrzebę
jej używać.

§6
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Organizator Wycieczki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Wycieczki
z uzasadnionych powodów.
Organizator Wycieczki zastrzega sobie prawo do odwołania Wycieczki z uzasadnionych
powodów, bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej
rekompensaty z tego tytułu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu Wycieczki należy wyłącznie do Organizatora Wycieczki.

4.

5.

Niniejszy Regulamin Wycieczki i formularz zgłoszenia jest dostępny w siedzibie Organizatora
Wycieczki oraz na stronie internetowej Organizatora Wycieczki: www.zpkwm.pl (do
pobrania dla każdego uczestnika Wycieczki).
W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
Wycieczki, decyzje podejmuje Organizator Wycieczki.

Osobą odpowiedzialną za organizację wycieczki z ramienia Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego - Oddział Stary Sącz jest Iwona Szczygieł – Główny Specjalista
ds. edukacji (tel. do kontaktu: 573 328 281 w godz. 7.30 - 15.30 w dni robocze,
od 05.07-07.07.2021 i od 26.07-30.07.2021) , natomiast w pozostałe dni Marek Kroczek - Z-ca
Dyrektora ZPKWM (tel. do kontaktu: 695 421 889 lub 18 446 09 00 w godz. 7.30 - 15.30 w dni
robocze)

