Załącznik do Zarządzenia Dyrektora GOKiS
nr 24/2017 z dnia 28.02.2017 r.
REGULAMIN UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

1. Organizatorem imprezy turystycznej, zwanej dalej wycieczką jest Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Celestynowie, ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów, NIP 532 10 47 232, tel. 22 789 71 02,
e-mail: biuro@gokcelestynow.pl, www.gokcelestynow.pl.
2. Cena wycieczki obejmuje świadczenia w ilości i jakości opisanej w ofercie. GOKiS zastrzega sobie
prawo do zmiany ceny określonej w ofercie w następujących przypadkach: wzrost kosztów transportu,
wzrost cen, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: załadunkowe, przeładunkowe w portach
morskich, wzrost kursu walut. Wzrost ceny, o której mowa, nie może nastąpić później niż 20 dni przed
datą rozpoczęcia wycieczki.
3. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę:
a) w przypadku wycieczek 1-dniowych - nie później niż 5 dni roboczych przed terminem wycieczki
b) w przypadku wycieczek kilkudniowych:
- wpłata zaliczki w dniu zapisu w wysokości ustalonej w ofercie,
- wpłata pozostałej kwoty nie później niż 10 dni roboczych przed terminem wycieczki.
4. Opłaty dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Celestynowie BS O/Celestynów 57 8001 0005 2002 0008 6121 0003.
5. Uiszczenie opłaty za wycieczkę jest jednoznaczne z akceptacją warunków, programu oraz brakiem
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
6. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości. Wszelkie koszty
wynikające z przerwania podróży na skutek braku powyższego dokumentu ponosi wyłącznie uczestnik
wycieczki.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzanych miejsc i obiektów.
10. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykonane z przyczyn leżących
po stronie uczestnika.
11. Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia i inne szkody powstałe z winy uczestnika w trakcie trwania
wycieczki odpowiada sam uczestnik. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność spoczywa na
rodzicu/opiekunie prawnym.
12. Wszelkie uwagi i niedociągnięcia należy zgłaszać w trakcie trwania wycieczki do koordynatora
będącego pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie.
13. W przypadku rezygnacji z wycieczki z przyczyn leżących po stronie uczestnika, GOKiS zastrzega
sobie prawo potrącenia kosztów:
- do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki – bez kosztów,
- na 29-1 dni przed rozpoczęciem wycieczki w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez
Wykonawcę.
14. Uczestnik biorąc udział w wycieczce wyraża jednocześnie zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich
danych, w zakresie niezbędnym do realizacji wycieczki. Administratorem danych jest Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów. Uczestnikom
przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
15. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszych warunków, rozpatrywane będą przez sąd właściwy
dla siedziby powoda.

