REGULAMIN UCZESTNICTWA
w wyjazdach i wycieczkach organizowanych przez placówki
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
zwane dalej Organizatorem
Postanowienia ogólne i obowiązki uczestnika:
1. Przed rozpoczęciem wycieczki uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z zasadami zawartymi
w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik oddaje Organizatorowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wyjeździe.
3. Na miejscu zbiórki zostaje sprawdzona lista obecności.
4. Uczestnik przychodzi na zbiórkę punktualnie o wyznaczonej godzinie.
5. W przypadku nieobecności uczestnika dopuszcza się oczekiwanie maksymalnie do 10 minut.
6. W czasie wycieczki oraz w trakcie oczekiwania na nią uczestników obowiązuje bezwzględne
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
7. Do środka lokomocji uczestnicy wchodzą pojedynczo na znak opiekuna i zajmują wskazane miejsca.
8. Podczas wycieczki uczestnicy stosują się do poleceń opiekunów wycieczki, zachowują się w sposób
zdyscyplinowany i kulturalny.
9. W razie jakichkolwiek problemów dziecko zobowiązane jest natychmiast informować opiekunów.
10. Podczas zajęć, zwiedzania i przemieszczania się uczestnicy dbają o bezpieczeństwo swoje i innych,
o złym samopoczuciu natychmiast informują opiekunów.
11. Zabrania się uczestnikom oddalać od grupy. Każdy uczestnik powinien być zawsze w zasięgu wzroku
opiekuna.
12. Uczestnicy nie niszczą cudzego mienia, nie śmiecą, nie dotykają eksponatów i stosują się do zasad
obowiązujących w odwiedzanych obiektach.
13. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
Obowiązki Organizatora:
1. Organizator zapewnia opiekę w godzinach wskazanych w harmonogramie wycieczek.
2. Organizator jest zobowiązany do poinformowania rodziców lub opiekunów prawnych dziecka
o znaczącej zmianie w programie lub czasie trwania wycieczki.
Postanowienia końcowe:
1. Wycieczka rozpoczyna i kończy się na terenie placówki kulturalnej.
2. Na prośbę rodziców istnieje możliwość, aby dziecko rozpoczęło lub zakończyło wycieczkę
w dogodniejszym miejscu wskazanym przez rodzica po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem
wycieczki.
3. Niestosowanie się do Regulaminu wycieczki skutkuje: powiadomieniem rodziców, a szczególnie
niezdyscyplinowanych wyklucza się z udziału w kolejnych wycieczkach.
4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

