
Regulamin uczestnictwa w wycieczce do Energylandii
organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

w dniu 23.08.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa dotyczy wszystkich wycieczek organizowanych
przez Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie z siedzibą w 56-420 Bierutów, ul.
Przyjaciół Żołnierza 14a, zwanego dalej „Organizatorem”.

2. Wszyscy Uczestnicy wycieczek, zwani dalej „Uczestnikami”, zobowiązani są do
przestrzegania niniejszego „Regulaminu uczestnictwa”.

II. ZAPISY NA WYCIECZKĘ

3. Zapisy na wycieczkę odbywają się w biurze Organizatora przy ul. Przyjaciół
Żołnierza 14a, w godzinach urzędowania biura tj. od 8:00-16:00 od poniedziałku do
piątku. Zapisu na wycieczkę można dokonać osobiście, poprzez osoby trzecie lub
telefonicznie pod numerem 663 166 188. Warunkiem zapisu na wycieczkę jest
wpłata pełnej kwoty uczestnictwa podanej w ogłoszeniu. Wpłaty należy dokonać
bezpośrednio w biurze OKiS.

4. Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu do
wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

5. O kolejności zapisu decyduje data wpłaty należności za wycieczkę.

6. 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.

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYCIECZCE

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce, Uczestnik zobowiązany jest
o tym poinformować Organizatora najpóźniej na 3 dni przed wycieczką.

8. Zgłoszenie rezygnacji należy dokonać osobiście w biurze Organizatora lub
telefonicznie pod nr 663 166 188.

9. 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.
10. Osobom, które nie wezmą udziału w wycieczce a nie zgłosiły tego faktu
Organizatorowi odpowiednio wcześnie zwrot wpłaconych kwot nie przysługuje!



IV. ZACHOWANIE NA WYCIECZCE

11. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez
Organizatora.

12. 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.

13. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie
stosują się do zaleceń Organizatora.

14. 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.

15. W wycieczce uczestniczyć mogą wyłącznie osoby znajdujące się na liście,
będącej w posiadaniu Organizatora. Osoby nie znajdujące się na liście nie będą
zabierane na wycieczkę!

16. Podczas wycieczki krajowej należy mieć przy sobie dowód osobisty, legitymację,
lub inny dokument ze zdjęciem a w przypadku wycieczek zagranicznych paszport
lub dowód osobisty oraz Kartę EKUZ.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości uczestnika.

18. W przypadku, gdy uczestnik nie posiada lub nie chce okazać dokumentu
tożsamości Organizator może odmówić takiej osobie prawo do udziału w wycieczce,
bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych kwot.

19. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas
niezależnych a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie
pogody).

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



V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

21.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika
wycieczki.

22. Uczestnictwo w wycieczce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku w fotorelacjach, utrwalonego podczas wycieczki.

23. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r z
późn. zm. (Dz.U. z 2007r, Nr. 101, poz. 926) Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. Administratorem danych osobowych jest
dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie z siedzibą w 56-420 Bierutów, ul.
Przyjaciół Żołnierza 14a.

24. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceń osób
prowadzących zajęcia i do przestrzegania zasad BHP i P. Poż. oraz procedur
bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym covid-19.

VI. W AUTOKARZE PODCZAS PODRÓŻY

➢ Wsiadam do autokaru lub z niego wysiadam spokojnie, kulturalnie, bez
przepychania się, w wyznaczonej kolejności.

➢ Bagaże umieszczam na półkach lub w bagażniku autokaru.
➢ Zajmuję wyznaczone na stałe miejsce siedzące, nie przemieszczam się, nie

wstaję, nie klękam na siedzeniu, nie siedzę tyłem do kierunku jazdy.
➢ Nie wychylam się przez okno, a także nie wystawiam przez nie rąk.
➢ Nie otwieram drzwi, okien, nie ruszam urządzeń i w wyposażeniu pojazdu.
➢ Nie wyrzucam przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucam nimi.
➢ Nie śmiecę i nie hałasuję.
➢ Nie jem kanapek, ograniczam jedzenie słodyczy w trakcie przejazdu.
➢ W czasie postoju autokaru na parkingu ściśle przestrzegam zaleceń

opiekunów.
➢ Posiłki spożywam tylko podczas postojów.
➢ Podczas postojów pod żadnym pozorem nie przebiegam przez drogę, nie

oddalam się od grupy, ewentualne potrzeby zgłaszam opiekunowi.
➢ Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszam natychmiast opiekunowi.

……………………………….       ……….…………………………………………………...
Data                               Czytelny podpis uczestnika wycieczki/opiekuna



Zasady bhp podczas wycieczki w stanie epidemii COVID-19

1. Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która jest objęta kwarantanną bądź
świadoma przebywania (również bezobjawowego) choroby COVID-19.
2. Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni miała
kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
3. Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która przejawia następujące objawy
chorobowe: katar, kaszel, gorączka, duszności, biegunka, wysypka, ból mięśni, ból
gardła, utrata smaku czy węchu lub inne niepokojące objawy chorobowe.
4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowne wyposażenie ochronne
(maseczka-obowiązkowo, rękawiczki według uznania).
5. Obowiązek zakrywania ust i nosa, istnieje w odwiedzanych obiektach, zgodnie z
ich przepisami wewnętrznymi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia danych osobowych
wszystkich uczestników wycieczki państwowym organom i służbom sanitarnym, jeśli
po jej zakończeniu, okaże się że jakikolwiek uczestnik jest nosicielem SARS-CoV-2,
w czasie do 16 dni po zakończeniu wycieczki.
7. We wszelkich nieujętych w niniejszych zasadach kwestiach, należy stosować się
do zaleceń: GIS, Ministerstwa Zdrowia i innych państwowych organów sanitarnych.
Prawo do interpretacji wytycznych ww organów, zastrzega się również kierownikowi i
opiekunom wycieczki.

……………………………….       ……….…………………………………………………...
Data                               Czytelny podpis uczestnika wycieczki/opiekuna



Klauzula informacyjna– RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w
Bierutowie, ul. Przyjaciół Żołnierza 14A, 56-420 Bierutów.
2.Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się
skontaktować e -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie:
+48 608294903.
3.Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj zgoda, w celu wykonania
obowiązku prawnego nałożonego na placówkę, zapewnienie prawidłowego
realizowania zadań statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i
zapewnianie dostępu do niej, oraz na podstawie art. 9 ust 2 lit. i - przetwarzanie jest
niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki
zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie,
konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w
szczególności tajemnicę zawodową.
4.Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora,
podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5.Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej
niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w
przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres określony w przepisach prawa.
6.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez
Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych.
8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w
rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje
odmową uczestnictwa w rekrutacji.

……………………………….       ……….…………………………………………………...
Data                               Czytelny podpis uczestnika wycieczki/opiekuna


