Regulamin wycieczek / imprez organizowanych przez Miejskie
Koło PTTK "Łazik" w Zdzieszowicach:
1. Wycieczki turystyczne i inne imprezy prowadzone przez Koło Łazik są imprezami non

– profit, nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są na zasadach
samoorganizacji – zgodnie ze statutem PTTK. Organizowane one są dla wszystkich
osób, lecz członkowie zrzeszeni w PTTK posiadają pierwszeństwo zapisu na imprezę.
2. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz

możliwości fizycznych i zdrowotnych - przed zapisaniem się na wycieczkę / rajd
należy zapoznać się z jej / jego warunkami i programem.
3. Zapisy na imprezę / wycieczkę organizowaną przez koło przyjmowane są w siedzibie

koła wyłącznie podczas cotygodniowych dyżurów koła w każdy poniedziałek w
godzinach 17-18 (Istnieje możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w wycieczce
poprzez facebooka oraz drogą mailową na adres koła. W takim przypadku zaliczkę
należy zapłacić przelewem na konto koła do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia )
4. Uczestnik zostaje zapisany na daną imprezę / wycieczkę po dokonaniu wpłaty zaliczki

bezzwrotnej lub pełnej wpłaty na poniższe konto bankowe koła:

Koło PTTK Łazik w Zdzieszowicach
Nr. konta - 29 1240 1659 1111 0010 6908 8419
Bank Pekao I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

5. Ustala się wysokość zaliczek na imprezy/ wycieczki jak niżej:

- na imprezy / wycieczki 1 dniowe – 20 PLN/osoba
- na imprezy / wycieczki wielodniowe – 50 PLN/osoba
6. Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do dnia

zakończenia przyjmowania zapisów. W tym przypadku organizatorzy zwracają
wniesioną przez uczestnika opłatę poza bezzwrotną zaliczką.
7. Po dniu zakończenia przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa

w wycieczce nie będzie zwracana wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna
osoba nie znajdująca się na liście uczestników lub Zarząd Koła podejmie decyzję o
zwrocie opłaty proporcjonalnie do poniesionych przez Koło kosztów.
8. Na wycieczkę jednodniową zapisy uruchamiane zostają minimum na dwa miesiące

przed a na dłuższe minimum na trzy miesiące przed imprezą.

9. W przypadku gdy impreza nie dojdzie do skutku z uwagi na niewystarczającą liczbę

zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym poinformowane co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem wycieczki – wpłacone opłaty zostaną zwrócone w gotówce lub
przelewem na wskazany numer konta.
10. Uczestnicy wycieczek, będący członkami PTTK są objęci ubezpieczeniem w ramach

opłaconej składki członkowskiej. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym
zakresie chyba że organizator wycieczki podejmie decyzję o dodatkowym
ubezpieczeniu uczestników wycieczki.
11. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez

organizatora (kierownik sekcji, pilot, przewodnik, przodownik). Podczas wyjazdu
wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn

niezależnych od organizatora a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np.
załamanie pogody, oblodzenie szlaku itp.).
13. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych

będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody
wynikłe podczas tej opieki.
14. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do podania: numeru PESEL oraz numeru

telefonu. Powinien także posiadać numeru telefonu komórkowego kierownika
wycieczki.
15. Wskazany jest dobry stan zdrowia uczestnika oraz kondycja fizyczna umożliwiająca

bezpieczny udział w imprezie.
16. Biorąc udział w wycieczce uczestnik, powinien posiadać odpowiedni ekwipunek

turystyczny, właściwy do rodzaju imprezy zapewniający mu bezpieczeństwo oraz
odpowiednie obuwie.
17. Uczestnicy imprezy turystycznej mają obowiązek przestrzegania zasad

bezpieczeństwa, dobrego wychowania i kultury turystycznej. Dodatkowo uczestnicy
wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych,
celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach
przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
18. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które

wcześniej nie stosowały się do zaleceń Organizatora.
19. Osobę, która uczestniczy w wycieczce uważa się za zapoznaną z niniejszym

regulaminem.

