
 REGUALAMIN 
Wyjazdu na narty do Bobliwa 30.01.2016 r.

  
 
1. Organizator imprezy: 
     MOSIR Włodawa
ul. Szkolna 4, 
22-200 Włodawa
(082) 5721-259, 5722-584 

2. Termin i miejsce imprezy: 30.01.2016r. Włodawa - Bobliwo

3. Cel: 
- promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu 
- integracja mieszkańców Włodawy
- podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej 
- aktywny wypoczynek

4. Uczestnictwo: 
a)  uczestnikiem wjazdu może być osoba, która: 
- ukończyła 5 lat i będzie pod opieką rodzica/opiekuna ( wymagana  jest  pisemna  zgoda 
rodzica/opiekuna)
- dokonała opłaty w recepcji ośrodka w wysokości 35 zł/os  z karnetem lub 25 zł/os bez karnetu.
- wypełniła druk zgłoszenia, 
b)  uczestnicy wyjazdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, 
c)  organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  imprezy lub przeniesienia na inny termin w  
przypadku  niekorzystnych  warunków  pogodowych  oraz  małej liczby  uczestników, w  
przypadku  odwołania  wyjazdu, organizator powiadomi uczestników (osoby zapisane) o odwołaniu
wyjazdu,  
e)  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonania  zmiany  w  ramowym  programie  imprezy  
f)  organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wycieczki 
g)  uczestnik  wyjazdu  dokonując  wpłaty  i  wpisując  się  na  listę  uczestników  potwierdza,  iż  
nie  występują  żadne przeciwwskazania zdrowotne, a tym samym, że jego stan zdrowia pozwala na
wzięcie udziału w w/w wycieczce, 
h)  dokonanie opłaty za wyjazd jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem 
wyjazdu, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do jego przestrzegania
i) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, oraz możliwość 
wprowadzenia zmian. 

5. Zgłoszenia: 
a)  zgłoszenia oraz opłaty przyjmowane będą do dnia 29.01.2016r, w recepcji ośrodka
b)  warunkiem wpisania uczestnika na listę jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego i 
dokonanie opłaty
c) nie prowadzimy rezerwacji telefonicznych
d)  lista uczestników sporządzana jest na podstawie kolejności zgłoszeń, 
e)  każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  do  podania  niezbędnych  danych  w  celu  ubezpieczenia  
od  Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), 
f)  w przypadku rezygnacji z imprezy organizator nie dokonuje zwrotu wpisowego. 

6. Organizator zapewnia: 
a)  transport autokarem, 



b)  opiekuna z ramienia organizatora,  
c)  ubezpieczenie NNW 
d)  karnet 5 zjazdowy dla osób, które wykupiły opcję cenową 35 PLN
e)  promocyjna cena za wypożyczenie sprzętu : buty + narty 10 PLN/2 GODZ.

 7. Obowiązki uczestnika: 
a)  uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad podczas wyjazdu:
-  punktualnego przybycia na miejsce, 
-  przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących w trakcie podróży, na trasie, na stokach   
narciarskich, zwiedzanych obiektach oraz miejscu zakwaterowania
b)  nie  dopuszcza  się  jakichkolwiek  odstępstw  od  przestrzegania  ogólnych  zasad  
bezpieczeństwa,  poruszania się grupy turystycznej czy też nie stosowania się do zaleceń  opiekuna 
grupy, 
c)  należy dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych,do korzystania ze stoków 
narciarskich 
d)  zabrania się samowolnego oddalania od wycieczki bez zgody kierownika wycieczki
e) o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w trakcie trwania wycieczki należy natychmiast 
poinformować kierownika wycieczki
f)  uczestnik  imprezy  wyraża  dobrowolnie  zgodę  na  zbieranie  i  przetwarzanie  swoich  danych 
osobowych,  na zasadach zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie, 
w celach niezbędnych do wykonania statutowych zadań MOSiR, 
h)  uczestnik  imprezy  wyraża  zgodę  na  rozpowszechnianie i udostępnianie  zdjęć oraz wizerunku
podczas  wycieczki.

 Telefony alarmowe:                                      Telefony opiekunów 
 
998  Straż Pożarna,                                        606-875-812 Jacek Chęć
997  Policja,                                                
999  Służba medyczna,  
112  służby ratownicze


