
Regulamin Rodzinnej Wycieczki  

do Parku Rozrywki „MAJALAND WARSAW” 

 

1. Organizator: Gminne Centrum Kultury w Kobylanach. 

2. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem. 

3. Uczestnictwo w wycieczce należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości 

fizycznych i zdrowotnych (brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce). 

Uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. 

4. Wycieczka odbędzie się 10 sierpnia 2022r. (środa). Miejsce wyjazdu: parking przy Urzędzie 

Gminy Terespol, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze, zbiórka godz. 6.15, 

wyjazd godz. 6.30. 

5. Osoby uczestniczące w wycieczce są ubezpieczone przez organizatora od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

6. W wycieczce biorą udział osoby, które dobrowolnie wyraziły chęć uczestnictwa w wydarzeniu. 

7. Uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydawanych przez 

kierownika i opiekunów wycieczki. 

8. W trakcie wycieczki zabrania się samowolnego oddalania się od grupy bez zgody kierownika 

wycieczki i przewodnika. 

9. W trakcie wycieczki zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

10. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie trwania wycieczki należy natychmiast 

informować kierownika lub opiekunów wycieczki. 

11. W przypadku jakichkolwiek kontuzji lub objawów chorobowych należy natychmiast 

zawiadomić kierownika wycieczki lub opiekunów. 

12. Osoby zainteresowane wyjazdem dokonują zapisu telefonicznego pod numerem telefonu  

83-411-20-63 do dnia 7 sierpnia 2022r.  

13. Opłata za udział w wyjeździe wynosi 70 zł i obejmuje: przejazd autokarem, bilet wstępu oraz 

ubezpieczenie. Wyżywienie uczestników we własnym zakresie (na miejscu dostępna jest strefa 

gastronomiczna). Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr: 83 8025 0007 0090 8364 

2000 0010 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika/ów, wyjazd do parku MAJALAND.  

W przypadku rezygnacji uczestnika dokonana wpłata nie podlega zwrotowi. 

14. Ilość miejsc na wycieczkę jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się 

do zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację wycieczki. 

16. Organizator ma prawo odmówienia udziału w wycieczce osobie, bez zwrotu należności, która 

nie dostosowała się do zaleceń organizatora (osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających; osoby zachowującej się agresywnie - stwarzające niebezpieczeństwo 

utraty zdrowia lub życia innych uczestników wycieczki itp.). 

17. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczce 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. Pod opieką jednej osoby dorosłej może znajdować się 

maksymalnie 3 dzieci niepełnoletnich. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody 

wynikłe podczas tej opieki.  



18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki lub odwołania wycieczki  

z przyczyn niezależnych od organizatora, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników 

(nagła zmiana pogody itp., zdarzenia losowe). 

19. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, 

celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz 

porządkowych określonych przez kierownika wycieczki. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na trasie 

wycieczki. 

21. Dokonanie opłaty za wycieczkę oraz uczestnictwo w wycieczcie jest jednoznaczne z przyjęciem 

regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu ubezpieczenia. 

22. Podczas wycieczki prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna zamieszczana na stronie 

internetowej GCK w Kobylanach oraz Urzędu Gminy Terespol, profilach na Facebooku w celu 

promocji wycieczek oraz imprez organizowanych przez GCK w Kobylanach. O braku wyrażenia 

zgody na wykorzystywanie wizerunku przez ww. media uczestnik powinien poinformować 

organizatora przed rozpoczęciem wycieczki. 

23. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. 


