
REGULAMIN WYJAZDU KULTURALNO-REKREACYJNEGO  

ZAKOPANE w dniach 30.09 – 02.10.2022 r. 

 

§1 

POSTANOWIENIA I ZASADY OGÓLNE 

1. Wyjazd kulturalno-rekreacyjny do Zakopanego (zwany dalej imprezą) obejmuje trzydniowy wyjazd  

w ramach, którego uczestnicy skorzystają ze spływu tratwami Przełomem Dunajca, a także zwiedzą m.in.: cmentarz na 

Pęksowym Brzyzku, kompleks skoczniu narciarskich, Krupówki, Willę Harenda, kościół na Jaszczurówce i Św. Michała 

Archanioła oraz trzygodzinnego pobytu w Termach Chochołowskich, w dniach 30.09 – 02.10.2022 r. 

2. Program ramowy imprezy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorem wycieczki jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu (zwany dalej GOKiS lub Organizator) 

z siedzibą przy Placu H. Pobożnego 6 w Legnickim Polu. 

4. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją przez Uczestnika programu oraz regulaminu imprezy. 

5. Udział w imprezie jest płatny i wynosi 700 zł od osoby. Opłata w II ratach: zadatek 200 zł do dnia 12.08.2022 r. oraz 

500 zł do dnia 16.09.2022 r. Płatność przelewem na konto bankowe GOKiS w Legnickim Polu nr 70 8649 1031 2001 

0004 8158 0001. 

6. Należność za udział w imprezie może być uiszczona w całości do 16 września 2022 r.  

7. Organizator zapewnia m. in. przejazd autokarem, usługę pilota, przewodnika, ubezpieczenie NNW, bilety wstępów, 

nocleg w pensjonacie i wyżywienie zgodnie z informacjami w Załączniku nr 1. 

8. Uczestnikiem wyjazdu może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia (zwana dalej uczestnikiem). Pierwszeństwo 

wyjazdu mają mieszkańcy Gminy Legnickie Pole. 

9. W przypadku osób niepełnoletnich, mogą one wziąć udział w imprezie, pod warunkiem, że towarzyszy im rodzic lub 

opiekun prawny, który bierze na siebie odpowiedzialność za opiekę nad nieletnimi. 

10. W imprezie udział może wziąć maksymalnie 50 osób, w tym jedna osoba ze strony Organizatora, dbająca o sprawny  

i bezpieczny przebieg wycieczki. 

11. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 76/8582827 lub osobiście w biurze GOKiS do dnia 16 września br. Do 

tego dnia należy również dostarczyć niezbędne dane, tj. pesel, adres zamieszkania oraz numer telefonu uczestnika. 

12. Organizator może wydłużyć termin zapisów, w przypadku gdy po 16.09.2022 r. będą dostępne wolne miejsca. 

13. W przypadku niedokonania formalności oraz nieuregulowania należności za imprezę w terminie, uczestnik zostanie 

wykreślony z listy. 

14. Uczestnik, który wycofa się z udziału w wycieczce po 16.09.2022 r. nie może rościć prawa do zwrotu pieniędzy. Zwrot 

może nastąpić tylko w przypadku, gdy uczestnik znajdzie inną osobę na swoje miejsce. 

15. Organizator może odwołać wyjazd jeżeli nie zbierze się grupa – 40 osób. 

16. W dniu wyjazdu uczestnicy powinni wstawić się 15 minut przed planowanym czasem odjazdu. 

17. Za wszelkie szkody powstałe w trakcie imprezy z winy uczestnika odpowiedzialność ponosi on sam. 

18. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie jest jednocześnie traktowane jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji i stanu 

zdrowia uczestnika, umożliwiających udział w imprezie zgodnie z jej programem. 

19. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 

 

§2 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do poleceń Organizatora oraz Przewodnika. 

2. Uczestnicy przemieszczają się całą grupą. Bez wiedzy i pozwolenia Organizatora oraz Przewodnika nie wolno oddalać 

się od grupy. 

3. W czasie przejazdu autokarem uczestnicy nie stwarzają sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podróży m.in. nie 

przemieszczają się i nie stoją, nie wychylają się przez okna, nie rzucają przedmiotami. 

4. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości. 

5. Każdy uczestnik powinien mieć ubiór dostosowany do warunków pogodowych i charakteru imprezy. Preferowany jest 

strój sportowo-jesienny. 



6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjściem przez Przewodnika. 

7. Uczestnicy poruszają się według ustalonego porządku (Przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedać, 

uczestnicy idą gęsiego lub gdy teren na to pozwala w luźnym szyku po kilka osób obok siebie, grupę zamyka 

Organizator). 

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i regulaminów, obowiązujących w obiektach i miejscach 

odwiedzanych podczas imprezy. 

9. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie należy zgłosić Organizatorowi lub 

Przewodnikowi. 

10. Uczestnik powinien informować Organizatora lub Przewodnika o sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać 

zdrowiu lub życiu uczestników. 

11. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać. 

12. Uczestnik powinien bezwzględnie przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. 

14. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników imprezy i innych napotkanych osób. 

15. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować niebezpiecznych sytuacji czy też agresji innych. 

 

§3 

UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU 

1. Podczas imprezy Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu, w postaci zapisu wideo 

oraz zdjęć. W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w imprezie, stanowiących 

jedynie szczegół całości wydarzenia. Organizator może wykorzystać powstały materiał w związku z działalnością 

statutową oraz w celu promocji imprezy. 

2. Każdemu uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego publikacji jego wizerunku, 

które nie działa wstecz. 

3. Wszelkie materiały filmowe i zdjęcia wykonywane przez uczestników w trakcie imprez mogą być wykorzystywane tylko 

w celach niekomercyjnych oraz do użytku prywatnego. 

 
§ 4 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy 
Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych  
z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. a, zgoda,  
 Art. 6 ust. 1 lit. b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
 Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 
 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

 Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego 
zostały podane dane. 

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

 Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 



 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania  niniejszego Regulaminu. 

2. Realizator zapewnia swobodny dostęp do Regulaminu, zamieszczając go na swojej stronie internetowej oraz 

udostępniając go w swojej siedzibie, a także podczas trwania wyjazdu. 

3. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, zostanie on zmuszony do 

opuszczenia imprezy. 

4. Dodatkową konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, będzie zakaz uczestnictwa w następnej  

z kolei organizowanej przez GOKiS imprezy wyjazdowej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie w przypadku niepogody, wystąpienia innej siły wyższej lub 

ustalenia z uczestnikami innego punktu programu. Decyzyjny głos w tej kwestii ma jednak przedstawiciel Organizatora. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

do regulaminu wyjazdu kulturalno-rekreacyjnego do Zakopanego w dniach 30.09. – 02.10.2022 r.  


