Załącznik nr 5 do umowy o udział w imprezie turystycznej

Regulamin wycieczki
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 5 do umowy o udział w imprezie turystycznej.
2. Uczestników wycieczki, zwanych dalej uczestnikami, obowiązuje znajomość poniższego
regulaminu i bezwzględne stosowanie się do jego postanowień
§2
Postanowienia dotyczące wszystkich wycieczek
1. Uczestnicy przychodzą na wyznaczone miejsce zbiórki co najmniej 15 minut przed
rozpoczęciem imprezy.
2. Autokar/bus czeka maksymalnie 15 minut od momentu rozpoczęcia wycieczki.
3. Niestawienie się uczestnika w tym czasie jest równoznaczne z jego rezygnacją
z uczestnictwa w wycieczce z winy Uczestnika, a Uczestnik nie ma prawa żądania od
Organizatora odszkodowania z tego tytułu, ani zwrotu wpłaconych pieniędzy.
4. Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków pogodowych.
5. Wszelkie dolegliwości zdrowotne i objawy złego samopoczucia uczestnik powinien
niezwłocznie zgłosić pilotowi wycieczki/przewodnikowi.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze
na zbiórkę przed wyjazdem i w drodze do domu po powrocie z wyjazdu.
7. Wszystkich uczestników obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości oraz pomagania
sobie w trudnych sytuacjach.
8. Uczestnik może oddalić się od grupy jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody pilota
wycieczki/przewodnika.
9. Podczas marszu lub jazdy rowerem, uczestnicy nie wyprzedzają przewodnika/pilota
wycieczki.
10. Wszystkich uczestników wycieczek obowiązują przepisy dotyczące poruszania się po
drogach publicznych.
11. Podczas wycieczki Organizator może przekazać Uczestnikowi w użytkowanie system
Tour Guide, służący do bezprzewodowej komunikacji pomiędzy przewodnikiem, a
turystami. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu systemu w stanie niepogorszonym.
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, bądź zgubienia systemu Tour Guide, Klient
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może zostać obciążony kwotą równą wartości zniszczonego, uszkodzonego, bądź
zgubionego systemu tj: 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100).
§3
Postanowienia dotyczące wycieczek rowerowych
1. W wypadku wycieczki rowerowej Uczestnika obowiązują postanowienia określone
w § 1 i 2 regulaminu, a nadto dodatkowo postanowienia dotyczące wycieczek
rowerowych określone w § 3 regulaminu.
2. Uczestnik powinien korzystać z kasku ochronnego.
3. W czasie udziału w wyciecze rowerowej należy przestrzegać poniższych zasad:
 kolumna może liczyć nie więcej niż 15 osób,
 na przedzie grupy jedzie przewodnik,
 na drodze publicznej jeśli są dwie grupy odległość między nimi nie może być
mniejsza niż 200 m,
 odległość rowerzystów w grupie powinna być bezpieczna tj. 3 – 5 m,
 dopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, jeśli nie stwarza to
zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego,
 podczas jazdy w grupie, każdy z uczestników zobowiązany jest do indywidualnego
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4. Uczestnik wycieczki rowerowej powinien posiadać:
 technicznie sprawny rower obowiązkowo wyposażony w: dzwonek lub inny sygnał do
ostrzegania o stonowanym dźwięku, światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu
roweru (o kształcie innym niż trójkąt), światło barwy białej lub żółtej świecące ciągle
lub migające z przodu, światło barwy czerwonej (o kształcie innym niż trójkąt)
świecące ciągle lub migające z tyłu roweru,
 zapasową dętkę.
5. Szybkość jazdy podczas wycieczki rowerowej dostosowuje się do najsłabszego uczestnika
wycieczki.
6. Niedopuszczalna jest jazda rowerem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji
działających podobnie do alkoholu.
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