ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

I Postanowienia organizacyjne:
1. Dzieci do lat 10 uczestniczą w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
2. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce osób niepełnoletnich jest przedstawienie pisemnej
zgody na wyjazd oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez
rodziców lub prawnych opiekunów. Brak powyższych dokumentów stanowi przeszkodę
do wpisu osoby niepełnoletniej na listę uczestników.
3. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia, objętego programem wycieczki, z
przyczyn leżących po stronie uczestnika, w tym: spóźnienie się na zbiórkę oraz rezygnacja
z wycieczki nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.
4. Miejscem zbiórki uczestników rozpoczynających i kończących wycieczkę w Czerwionce
jest parking przed Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.
5. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka
w drodze na miejsce zbiórki i podczas powrotu do domu.
II Zobowiązania uczestnika wycieczki.
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązuje się:
1. Stosować do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki,
opiekunów Miejskiego Ośrodka Kultury lub przewodników.
2. W czasie jazdy nie spożywać posiłków oraz nie opuszczać bez zgody opiekuna miejsca
w autokarze.
3. Nie oddalać od grupy bez zezwolenia opiekuna.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5. Zachowywać w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne
oraz przestrzegać regulaminów obowiązujących w muzeum, kinie, hali wystawowej itp.
7. Ponieść odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody i naprawić je
w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.
8. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa.
10. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie
zgłaszać opiekunowi lub kierownikowi wycieczki.
11. Informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu
lub życiu uczestników wycieczki.
12. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających.

