
Karta zgłoszenia udziału w wycieczce do Piotrkowa Trybunalskiego 

w dniu 27 listopada 2021 roku 

Imię …………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko………………………………………………………………………...……………… 

Data urodzenia………………………………………………………………………………...… 

Adres …………………………………………………………………………………………… 

Tel. Kontaktowy………………………………………………………………………………… 

REGULAMIN: 

1. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatorów 

wycieczki (kierownika i opiekunów wycieczki, przewodnika, kierowców). 

2. 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. 

3. W czasie podróży nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze, nie hałasujemy. 

4. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania i stosowania zasad obowiązujących w zwiedzanych 

obiektach. 

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

6. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki. 

7. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast informować opiekuna lub 

kierownika wycieczki. 

8. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

9. W trakcie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą jego postacią, zażywania narkotyków 

oraz innych środków odurzających. 

10. Uczestnicy wycieczki zobowiązują się do postępowania zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami związanymi ze 

stanem epidemii koronawirusa, zwłaszcza do obowiązku zasłaniania ust i nosa, który dotyczy noszenia maseczek lub innego 

rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych, a także w przestrzeni 

zamkniętej. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na  kolejne wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń osób 

odpowiedzialnych za organizację wycieczki (osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; osoby 

zachowujące się agresywnie, stwarzające niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia innych uczestników wycieczki itp.). 

12. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych.  

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

14. Dokonanie zapisu, wniesienie 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. 

………………………………………………………… 

Data, podpis  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 

wydarzenia. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Zobowiązuję 

się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki. 

Oświadczam, że na dzień składania karty zgłoszeniowej nie posiadam przeciwwskazań sanitarnych, do uczestnictwa w wycieczce do 

Warszawy w dniu 27 listopada 2021r..  Oświadczam również, iż jestem świadoma/y ryzyka zakażenia podczas wycieczki w czasie 

stanu epidemii COVID-19 oraz potrzeby wdrożenia wszelkich konsekwencji sanitarnych, następujących po stwierdzeniu 

ewentualnego zakażenia u jakiegokolwiek uczestnika wycieczki. 

 …………………………………………………………. 

 Data, podpis 

 


