
REGULAMIN WYCIECZKI 

„RĘKĄ MALOWANE”

I. Cel :

Głównym celem jest integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi z terenu Gminy
Jerzmanowa  poprzez  włączanie  ich  do  życia  społecznego  przez  organizację  wyjazdów
integracyjnych o charakterze rekreacyjnym. 

II. Organizator : 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, źródło finansowania PFRON i środki
własne GOPS.

III. Termin: 20 września 2019r.

IV. Plan wycieczki:

Wyjazd  w  godzinach  porannych  z  poszczególnych  miejscowości  Gminy  Jerzmanowa.
Zwiedzanie Huty Szkła Julia oraz warsztaty malowania na szkle. Obiad w restauracji. Spacer
do  Wodospadu  Szklarki.  Powrót w  godzinach  popołudniowych  do  poszczególnych
miejscowości Gminy Jerzmanowa.

V. Warunki uczestnictwa :

VI.  Koszty wycieczki pokrywa Organizator zapewniając: koszty związane z przejazdem,
opłaty parkingowe, bilety wstępu, ubezpieczenie, przewodnika, koszt obiadu.

VII. Organizator ustala limit miejsc podyktowany pojemnością autokaru.

VIII. Wycieczka skierowana jest dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa.

IX.  W wycieczce mogą uczestniczyć osoby u których  nie  występują  przeciwwskazania
zdrowotne uniemożliwiające ich udział w wycieczce. 

X. Zgłoszenia:

Zgłoszenia  można  dokonać  osobiście  lub  telefonicznie.  W  przypadku  telefonicznego
zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia należy złożyć w GOPS podpisaną deklarację
uczestnictwa  w  wycieczce.  Niedostosowanie  się  do  terminu  3  dni  będzie  skutkowało
wykreśleniem z listy uczestników. 

Ostatecznej kwalifikacji na listę uczestników dokonuje Kierownik GOPS.

XI. Obowiązki uczestnika wycieczki:

➔ Podpisanie deklaracji uczestnictwa w wycieczce.

➔ Zapoznanie się z zasadami regulaminu oraz programem wycieczki oraz bezwzględnie
stosowanie się do nich.

➔ Wykonywanie  poleceń oraz dostosowanie  się  do nakazów i  zakazów wydawanych
przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca).



➔ Zachowywanie się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może
mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!

➔ Nie oddalanie się od grupy.

➔ Przestrzeganie  zasad  poruszania  się  po  drogach,  transportu  zbiorowego,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

➔ Informowanie  opiekunów  o  jakichkolwiek  sytuacjach  niebezpiecznych  mogących
zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.

➔ Zgłaszanie opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.

➔ Dostosowanie się do obowiązujących w odwiedzanych obiektach regulaminów.

➔ Dbanie o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

➔ Kulturalne zachowanie.

➔ Bezwzględne  przestrzeganie  zakazu  picia  alkoholu,  zażywania  narkotyków  oraz
innych środków odurzających.

➔ Udział  w  wycieczce  jest  równoznaczny  z  akceptacją  warunków  przedmiotowego
regulaminu  oraz  dobrowolnym  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych w celu realizacji wycieczki.

XII. Uwagi końcowe:

➔ Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

➔ Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

➔ Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu wyjazdu. 


