REGULAMIN WYJAZDU DO PARKU TRAMPOLIN HOP EŁK

1. Organizatorem jednodniowego wyjazdu do Hop Ełk Park Trampolin i Sala zabaw,
19-300 Ełk, ul. Podmiejska 1 jest Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie.
2. Uczestnikami wyjazdu mogą być dzieci i młodzież w wieku 8 – 13 lat z terenu Gminy
Węgorzewo. Maksymalna liczba uczestników wyjazdu może sięgać maksymalnie 20 osób.
3. Udział uczestników w wyjeździe wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych (załącznik nr 1), którzy powinni przed jego rozpoczęciem pokryć koszty związane
z udziałem w niej ich dziecka.
4. Cena całkowita za udział uczestnika w wyjeździe wynosi 130 zł (słownie: sto trzydzieści
złotych) i obejmuje ona przejazd, ubezpieczenie przejazdu, wstęp do Parku z warsztatami
oraz posiłek.
5. Węgorzewskie Centrum Kultury prowadzi rezerwacje telefoniczne na wyjazd
pod nr tel. 87 4272641.
6. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do uiszczenia opłaty za wycieczkę na konto PKO BP
69 1020 4753 0000 0502 0006 0442 tytułem „wyjazd do parku trampolin” oraz dostarczenia
Zgody wraz z potwierdzeniem płatności do dnia 27 stycznia 2022 r.
7. Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie
właściwej

zobowiązane jest do zapewnienia

opieki i bezpieczeństwa
bezpieczeństwo

Osobami

uczestnikom

wyjazdu.

odpowiedzialnymi

za

uczestników wyjazdu jest kierownik wycieczki oraz opiekunowie grupy. Opieka ma charakter
ciągły do momentu zakończenia wycieczki.
8. Miejscem zbiórki uczestników rozpoczynającej i kończącej wyjazd jest parking przy WCK.
9. Zapisany uczestnik wyjazdu nie może otrzymać zwrotu pieniędzy uiszczonych na wyjazd
w razie rezygnacji z udziału lub innych przyczyn, które nie pozwolą na jego udział.
Dopuszcza się za zgodą Węgorzewskiego Centrum Kultury wskazanie innej osoby biorącej
udział w wycieczce nie później niż 2 dni przed planowanym wyjazdem.
10. Wyjazd odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem zawartym w pkt. 20
Regulaminu.
11. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest:
a. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
b. stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub
przewodników,
c. przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych

miejscach (np. w autokarze, miejscu publicznym), w których może grozić jakiekolwiek
niebezpieczeństwo,
d. odnosić się kulturalnie do opiekunów, kolegów i innych osób.
12. Uczestnikowi wyjazdu, którego zachowanie obraża lub krzywdzi innych, narusza mienie
osobowe lub rzeczowe innych osób, organizator może zakazać udziału w wyjeździe bez
zwrotu pieniędzy za wyjazd oraz powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych, a w
skrajnych przypadkach powiadomić Policję.
13. Uczestnikowi wyjazdu, wobec którego zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających, organizator lub opiekunowie wycieczki mogą
zakazać udziału w wyjeździe bez zwrotu pieniędzy za wyjazd oraz powiadomić rodziców lub
opiekunów prawnych, a w skrajnych przypadkach powiadomić Policję.
14. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wszelką odpowiedzialność za wyrządzone
szkody przez swoje dzieci podczas trwania całej wycieczki.
15. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są zapoznać się z regulaminami obiektu Parku
Trampolin www.hop.elk.pl
16. Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie nie ponosi odpowiedzialności za szkody

osobowe (w tym urazy, obrażenia i uszkodzenia ciała) i rzeczowe poniesione przez
uczestników
wyjazdu, a także za ich skutki wynikające z braku znajomości regulaminów, przepisów, zasad
i warunków oraz wynikające z ich nieprzestrzegania, ponadto wynikających z siły wyższej,
wyłącznej winy uczestnika, działania lub zaniechania osoby trzeciej, za którą WCK nie
ponosi
odpowiedzialności.
19. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) jest Węgorzewskie Centrum
Kultury. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz nie są udostępniane innym odbiorcom. Dane
osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia prawidłowo swoich usług
i bezpieczeństwa uczestników.
20. Harmonogram wycieczki:
1. Zbiórka przed Węgorzewskim Centrum Kultury o godz. 8.40.

2.Wyjazd o godz. 9.00
3.Udział w zabawach i warsztatach w Parku Trampolin w godz. Od 10.00 do ok. 13.30
4.Planowany powrót ok. godz. 14.30
5. Odbiór uczestników do godz. 15.00
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i odwołania wyjazdu bez
podania przyczyny.

