
 
 
 

 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa  

w wycieczce autokarowej 18 czerwca 2016 r. do Gdańska 

 

 

I  INFORMACJE OGÓLNE  

1. Organizatorem wycieczki jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie (Punkt 

Informacji Turystycznej) zwanej dalej jako Organizator.   

2. Wszyscy Uczestnicy wycieczki, zwani dalej „Uczestnikami”, zobowiązani są do 

przestrzegania niniejszego „Regulaminu uczestnictwa”.  

 

II  ZAPISY NA WYCIECZKĘ  

3. Zapisy na wycieczkę  prowadzi Punkt Informacji Turystycznej MBP,  

ul. Katedralna 7  w godzinach pracy. Zapisu na wycieczkę można dokonać 

osobiście lub poprzez osoby trzecie do 15 czerwca 2016 r.  

4. Warunkiem zapisu na wycieczkę jest wpłata pełnej ceny uczestnictwa.  

5. Punkt Informacji Turystycznej nie będzie prowadził rezerwacji miejsc na 

wycieczkę w tym rezerwacji telefonicznej i elektronicznej. 

6. Przy zapisie na wycieczkę należy mieć przy sobie numer PESEL oraz pełen 

adres zameldowania wszystkich zapisywanych osób.  

 

III  REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYCIECZCE  

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce Uczestnik zobowiązany 

jest o tym poinformować organizatora osobiście lub telefonicznie.  

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce zwrot wpłaconych kwot 

nie przysługuje. 



9. W przypadku nieobecności na wycieczce, zwrot wpłaconych kwot nie 

przysługuje. 

 

IV PRZEBIEG WYCIECZKI  

10. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. 

11. Uczestnik zobowiązany jest punktualnie stawić się w miejscach odjazdu 

autokaru. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów 

związanych z niepunktualnym stawieniem się uczestnika  w miejscu odjazdu 

autokaru. 

12. Kierownikiem wycieczki jest prowadzący ją Pilot.  

13. W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkowywać się 

poleceniom Pilota oraz kierowcy autokaru.  

14. W wycieczce uczestniczyć mogą wyłącznie osoby znajdujące się na liście,  

będącej w posiadaniu Pilota. Osoby nieznajdujące się na liście nie będą 

zabierane na wycieczkę!  

15. Podczas wycieczki należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument 

ze zdjęciem,  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości Uczestnika  

przez Pilota prowadzącego wycieczkę. W przypadku, gdy uczestnik nie 

posiada lub nie chce okazać dokumentu tożsamości Pilot może odmówić 

takiej osobie prawo do udziału w wycieczce, bez możliwości ubiegania się  

o zwrot wpłaconych kwot.  

17. Wszyscy Uczestnicy wycieczki autokarowej w trakcie jej trwania objęci są 

imiennym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

W związku z tym wszystkie powstałe szkody na zdrowiu należy natychmiast 

zgłosić Pilotowi. Jest to warunek starania się o odszkodowanie z tytułu ww. 

ubezpieczenia.  

18. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje 

uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu!!!  

19. Wszelkie usterki autokaru (problemy z fotelami, klimatyzacją, mikrofonem itp.)  

należy bezwzględnie zgłosić kierowcy.  

20. W trakcie jazdy ze względów bezpieczeństwa zabronione jest chodzenie po 

autobusie i spożywanie gorących napojów.  

21. Wsiadanie i wysiadania z autokaru dozwolone jest wyłącznie na przystankach.  



22. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 

po zakończeniu wycieczki. 

23.  Zgadzając się na warunki uczestnictwa w wycieczce  uczestnik  deklaruje, że 

stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej lub zgłasza 

organizatorowi zastrzeżenia o jego stanie zdrowia. 

V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności 

zwiedzania oraz ceny wycieczki z przyczyn od niego niezależnych,  

a niemożliwych do przewidzenia na dzień ogłoszenia komunikatu  

o wycieczce. 

25. Z powodu niewystarczającej liczby uczestników Organizator  zastrzega sobie 

prawo odwołania wycieczki do 72 godzin przed jej rozpoczęciem. 

26. Wycieczka może być odwołana w każdym czasie w przypadku zaistnienia 

okoliczności rozumianych jako siła wyższa. 

27. W przypadku odwołania wycieczki Organizator zobowiązuje się do zwrotu 

uiszczonych kwot bez potrąceń. 

28. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Warunków 

uczestnictwa należy do Organizatora.  


