
REGULAMIN DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYJAZDACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ  MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

REKREACJI W CHEŁMKU

1.  Wyjazdy   są  jedną  z  form  działalności   statutowej  MOKSiR  w  Chełmku,  zwanym  dalej

Organizatorem.

2. Organizowane przez MOKSiR wyjazdy mają charakter wycieczek kulturalno - krajoznawczych,

oraz wyjazdów sportowo – rekreacyjnych.

3. Organizacja i program wyjazdów dostosowany jest do bieżących potrzeb, zainteresowań grupy 

i wieku  uczestników.

4. Uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do zapoznania się i stosowania przyjętych przez MOKSiR

zasad  RODO.  Każdy  z  uczestników  pobiera  od  Organizatora  stosowny  formularz  RODO

(formularze dostępne pod adresem:http://moksir.chelmek.pl/rodo) w celu wypełnienia, podpisania 

i zwrócenia go Organizatorowi najpóźniej w dniu wyjazdu.

5.  Uczestnicy wyjazdów środkami transportu wybranymi przez Organizatora winni są stosować się

do  ogólnie  przyjętych  zasad  i  norm  obowiązujących  w  transporcie  publicznym.  Organizator

zapewnia środek transportu spełniający wymogi bezpieczeństwa i ruchu drogowego.

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wycieczkę  najpóźniej    3    d  ni   przed

planowanym wyjazdem,  preferowaną formą  jest przelew na konto MOKSiR Chełmek,  nr konta

50  8110 1023 2006 0317 6590 0001 w ABS Banku  Spółdzielczym w Andrychowie,  w tytule

wpisując  nazwę  wyjazdu  (decyduje  data  zaksięgowania  na  rachunku  bankowym), wpłaty

gotówkowe  winny  być  uiszczane  w  godzinach  pracy  Ośrodka.  Wejście  do  środka  transportu

następuje po okazaniu dowodu wpłaty.

7. Odjazd środka transportu z wyznaczonego punktu odbywa się równo o ustalonej godzinie.

8.  Organizator  nie  przewiduje  możliwości  usprawiedliwionej  nieobecności.  Zaświadczenia

lekarskie, dokumenty wystawione przez instytucje publiczne itp. nie  stanowią podstawy zwrotu

kosztów uczestnictwa w wyjeździe.

9. Organizator  może odmówić  udziału w wyjeździe w przypadku, kiedy uczestnik wcześniej nie

przestrzegał regulaminu wyjazdów.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie wycieczki oraz jej odwołania.

11.  Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać  z wycieczki wyłącznie pod opieką opiekuna i na jego

odpowiedzialność.

12.  Cena  danego  przejazdu  ustalana  jest  każdorazowo  na  podstawie  kalkulacji  aktualnie

obowiązujących cen transportu, biletów wstępu, ubezpieczenia, przewodników itp.   



13. Na wyjazdach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających  oraz wyrobów

tytoniowych.


