Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Czechowice-Dziedzice
REGULAMINY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYCIECZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Zasady ogólne

1. Organizowane wycieczki przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach ma
na celu:
- poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz
poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
- upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów
przyrody,
- podnoszenie sprawności fizycznej oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz
przeciwdziałanie patologii społecznej ponadto poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w
różnych sytuacjach.
2. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem, uczestnictwo w wycieczce jest jednoznaczne
z akceptacją jego zapisów.
3. Organizację i program wycieczek oraz imprez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w CzechowicachDziedzicach dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia,
sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
4. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje
się o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie, regulaminie.
5. Program wycieczki organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, listę uczestników, imię i
nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera lista wycieczki, którą zatwierdza dyrektor MOSiR.
8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach może organizować wycieczki i
imprezy zagraniczne, które reguluje odrębny regulamin.
9. Uczestnicy wycieczek/imprez powinni posiadać ubiór i ekwipunek adekwatny do możliwych
warunków atmosferycznych i specyfiki wyjazdu. Zaleca się podczas wycieczki pieszej w góry posiadanie
ubrania wierzchniego, pełnego obuwia (zabrania się zakładania sandałów, tenisówek, klapek), plecak
oraz prowiant.
10. Wszyscy uczestnicy wycieczki pozostają bezwzględnie pod stałą opieką kierownika wycieczki oraz
przewodnika, bez względu na wiek uczestników oraz czas trwania wycieczki.
11. W trakcie organizowanych wycieczek dla dzieci – po powrocie odbiór dziecka rodzice zgłaszają
opiekunowi grupy lub w dniu wycieczki opiekun otrzymuję pisemną lub ustną zgodę na samodzielny
powrót dziecka do domu po zakończonej wycieczce.

12. Udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wycieczkach organizowanych przez MOSiR możliwy jest
tylko i wyłącznie w momencie wypełnienia karty zgłoszeniowej.
14. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o wypadku:
- rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;
- dyrektora MOSiR;
15. Za nieprzestrzeganie przez pełnoletnich uczestników regulaminu wycieczki i wynikające z tego
szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy wycieczki, natomiast w przypadku
szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub
prawni opiekunowie uczestnika wycieczki.
16. Uczestnicy wycieczek są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
17. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki podczas trwania
wycieczki.
18. Każdy uczestnik zorganizowanej wycieczki jest zobowiązany zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na imprezach, wycieczkach
organizowanych przez MOSiR Czechowice-Dziedzice.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy lub skrócenia czasu trwania, zmiany
daty i/lub miejsca jej odbywania się, jak również zmiany harmonogramu w razie zaistnienia
okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć.
20. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w
imprezie/wycieczce następuje po stronie Organizatora na podstawie paragonu otrzymanego podczas
wcześniejszej wpłaty.
21. Warunkiem wpisania na listę uczestników wycieczki jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz
uiszczenie wpłaty za wycieczkę (tylko gotówka).
22. Zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00, na stadionie MOSiR ul.
Legionów 145 (recepcja). Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych.
23. Wszystkie sporne kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

