
 
REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ

OBOWIĄZUJĄCY W CHOBIEŃSKIM  OŚRODKU KULTURY

I. Organizator:
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia, Rynek 6                                                                                                     
59-305 Rudna
TEL. 76 8439-519
e-mail: chok-chobienia@wp.pl

II. Zasady ogólne
1. Wyjazdy i inne formy turystyki są integralną formą działalności  Chobieńskiego Ośrodka Kultury.
2. Cele wyjazdów: 

a. poznanie kraju, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, 
b. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, przyrodniczego i kulturalnego, 
c. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z 
zasobów przyrody, 
d. podnoszenie sprawności fizycznej, 
e. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 
f. przeciwdziałanie patologii społecznej,
g. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, 
h. integracja grupy. 

3. Organizację i program wyjazdów oraz atrakcje towarzyszące dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich 
stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 
4. W wyjazdach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczestnicy, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania 
lekarskie.
5. W wyjazdach mogą uczestniczyć dzieci od lat sześciu z prawnym opiekunem /mama, tato, babcia, dziadek, wujek, ciocia lub 
pełnoletnie rodzeństwo/. Istnieje odstępstwo od ww reguły, w przypadku organizacji wyjazdu – wycieczki dla dzieci przedszkolnych.
6. Potwierdzeniem udziału w wycieczce jest wpłata całej kwoty za wycieczkę, a nie wstępna imienna rezerwacja 
-wpisanie na listę.
7. Przy zapisie na wycieczkę decyduje prawo „kto pierwszy”.

III. Rodzaj wyjazdów 
1. Organizowanie wyjazdów – wycieczek może odbywać się w następujących formach: 

a. wyjazd krajoznawczo – turystyczny, w którym udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i 
umiejętności specjalistycznych, 
b. wyjazd krajoznawczo – turystyczny, w którym udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i 
umiejętności specjalistycznych, 
c. wyjazd krajoznawczo – turystyczne, jako nagroda w konkursie, turnieju dla zwycięzców lub uczestników imprezy,
d. wyjazd krajoznawczo – turystyczny dla określonej grupy wiekowej lub grupy mieszkańców.

         
IV. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do: 
1. Przestrzegania wszelkich polecenń  wydanych przez kierownika, przewodnika oraz opiekuna wycieczki.
2. Przestrzegania zasad bezpieczenń stwa omoń wionych przed lub w trakcie wyjazdu przez kierownika wycieczki.
3. Zachowywania się w kulturalny sposoń b podczas całej wycieczki.
4. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwosńciach i o wszystkich problemach mających wpływ na 
bezpieczenń stwo jego uczestnikoń w.
5. Przestrzegania punktualnosńci i miejsc wskazanych do zbioń rki. 

V. W czasie wycieczki:
1. Należy stosować się do poleceń opiekunów wycieczki.
2. Bez wiedzy i pozwolenia opiekuna nie wolno oddalać się od grupy: iść  należy zawsze zwartą grupą.
3. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązującego pieszych, dbać o bezpieczeństwo własne i 

innych.
4. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy  prowokować niebezpiecznych sytuacji czy też agresji innych.
5. Zabronione jest posiadanie, nabywanie i spożywanie alkoholu, oraz zażywanie narkotyków.
6. Należy wykazywać się dobrze rozumianą kulturę, aby godnie reprezentować całą grupę, nie wolno używać wulgaryzmów 

ani wykonywać niekulturalnych gestów.
7. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników wycieczki i innych napotkanych osób.
8. Każdy nieletni uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
9. W przypadku wyjazdów za granicę każdy uczestnik wycieczki zobowiązuje się do posiadania ważnego paszportu lub 

dowodu osobistego.
10. W przypadku korzystania ze środków komunikacji publicznej każdy uczestnik musi posiadać odpowiedni bilet 
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uprawniający do przejazdu.
11. Każdy fakt budzący niepokój należy zgłosić opiekunowi wycieczki.
12. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki bezzwłocznie zostaną poinformowani o tym rodzice/opiekunowie

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, odpowiedzialność finansową 
ponosi uczestnik wycieczki, a w przypadku wycieczki dla dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie 
dziecka.
2. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu na poprzedniej wycieczce, osoby takie mogą nie zostać uwzględnione 
przy zapisach na kolejne wyjazdy – wycieczki.
3. Wpisanie się na listę uczestników wycieczki / w tym złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka/ jest jednoznaczne z:
- Zapoznaniem się z regulaminem oraz akceptują zawartych w nim założeń i warunków.
- Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu,
zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U z1997 r.  nr.133,  poz.  883 z
późniejszymi zmianami/.
- Wyrażeniem zgody na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku zarejestrowanego podczas ww 

imprezy, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej
RODO

informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
Chobieński Ośrodek Kultury, Rynek 6, Chobienia, 59-305 Rudna.

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.
• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 4 lutego

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83) dla celów 
(dokumentacji oraz promocji/ reklamy imprez w przyszłych latach) 

• Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia Chobieńskiego Ośrodka Kultury.
• Kategoria przetwarzanych danych: dane wizerunkowe, dane statystyczne.
• Dane osobowe mogą być przekazane sponsorom imprezy.
• Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa Trzeciego.
• Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania.

• Podanie danych osobowych dobrowolne, z zaznaczeniem iż ich nie podanie, może skutkować odmową 
uczestnictwa w imprezie.

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

• Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 

Chobienia 2018.07.02


