
 

         (Załącznik nr 1) 
 

REGULAMIN WYCIECZKI ORGANIZOWANEJ PRZEZ 
KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY W KOBIERZYCACH 

 
1. Przed zapisaniem się na wycieczki należy zapoznać się z jej warunkami i programem. 
2. W wycieczkach mogą wziąć udział dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat 
3. W przypadku rezygnacji uczestnika dokonana wpłata nie podlega zwrotowi. 
4. Opłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy KOK w  Banku Spółdzielczym w Kobierzycach nr 

konta: 209575 0004 0000 0316 2000 0010 z określeniem na dowodzie wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika oraz 
dopisek WYCIECZKI TYDZIEŃ (I,II lub III), najpóźniej 2 dni po wypełnieniu i podpisaniu formularz zgłoszenia  

5. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
6. Kobierzycki Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się 

do zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację wycieczki lub wykazują objawy wskazane w punkcie 6 
niniejszego Regulaminu. 

7. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych 
(brak przeciwskazań do udziału w wycieczce) 

8. W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii koronawirusa każdy uczestnik wycieczki każdorazowo 
powinien posiadać przy sobie wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie o 
braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce: w dniu wycieczki brak objawów infekcji, zwłaszcza 
górnych dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała (Załącznik nr 4) 

9. Uczestnicy wycieczki zobowiązują się do postępowania zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami 
związanymi ze stanem epidemii koronawirusa, zwłaszcza: 

a. Utrzymanie 1,5 odległości między pieszymi 
b. Obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, maseczkę 

trzeba obowiązkowo nosić w autobusie 
10. Uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków 
11. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni pojawić się na miejscu zbiórki 20 min. przed odjazdem.  

12. Wsiadać do autokaru lub z niego wysiadać, należy spokojnie, kulturalnie, bez przepychania się, w wyznaczonej 
kolejności.  

13. Bagaże należy ulokować na półkach lub w bagażniku.  

14. Przejścia w autokarze musza być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji.  
15. W razie jazdy i postoju autobusu, uczestnicy nie mogą: spacerować w autobusie, stawać na siedzeniach, 

wychylać się przez okna, wyrzucać przedmiotów przez okna, zaśmiecać autokaru-wyrzucać, śmieci na 
podłogę lub wciskać w siedzenia, głośno krzyczeć, zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie 
autobusu i sprawowania opieki nad uczestnikami  

16. Wszystkie śmieci należy wrzucać do specjalnie przygotowanych pojemników, koszy, torebek.  
17. W czasie postoju należy zachować szczególną ostrożność: nie przebiegać przez ulicę, poruszać się po miejscach 

wyznaczonych, nie oddalać się od grupy bez wyraźnego pozwolenia kierownika wycieczki  
18. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie trwania wycieczki należy natychmiast poinformować 

opiekuna grupy. 
19. W przypadku jakichkolwiek kontuzji lub objawów chorobowych należy natychmiast poinformować opiekuna. 
20. Złe samopoczucie należy zgłosić do opiekuna lub kierownika wycieczki.  

21. Po zakończeniu wycieczki należy dokładnie sprawdzić, czy w autokarze pozostawiono wszystko w należytym 
porządku.  

22. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek zapoznania dziecka z niniejszym Regulaminem. 
 
 
 
 

 
                                                              .................................................................................  

                                                      data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


