
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora GOKiS  
nr 18/2020 z dnia 27.02.2020 r. 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYJAZDACH DLA OSÓB DOROSŁYCH 

 

 

§ 1 

1. Organizatorem wyjazdu 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. Regulamin określa warunki udziału w wycieczkach dla osób dorosłych, w szczególności: do kin, 

teatrów, muzeum, wstępu na koncerty, widowiska i wystawy. 

 

§ 2 

1. Warunkiem udziału w wyjeździe jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa dostępnej w biurze lub na 

stronie internetowej GOKiS. 

2. Cena wyjazdu obejmuje świadczenia w ilości i jakości opisanej w ofercie.  

3. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do wniesienia opłaty nie później niż 10 dni roboczych przed 

terminem wyjazdu. 

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 wyjazd jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, programu oraz 

brakiem przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wyjeździe. 

6. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w wyjeździe wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

 

§ 3 

1. Rezygnację z udziału w wyjeździe należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w biurze GOKiS.     

2. W przypadku rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych przed wyjazdem, GOKiS zwróci wpłaconą 

kwotę. Warunkiem zwrotu wpłaty w przypadku rezygnacji w terminie krótszym będzie zastąpienie 

wolnego miejsca inną osobą.             

3. Organizator dokonuje zwrotu wpłaty przelewem na podstawie wypełnionego druku, który jest 

dostępny w biurze lub na stronie internetowej GOKiS. 

 

§ 4 

1. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykonane z przyczyn leżących 

po stronie uczestnika. 

2. Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia i inne szkody powstałe z winy uczestnika w trakcie trwania 

wyjazdu odpowiada sam uczestnik. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność spoczywa na 

rodzicu/opiekunie prawnym. 

3. Wszelkie uwagi i niedociągnięcia należy zgłaszać w trakcie trwania wyjazdu do koordynatora 

będącego pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie.  

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników wyjazdu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych. W takiej 

sytuacji GOKiS dokona zwrotu wpłaty w wysokości pomniejszonej o rzeczywiście poniesione koszty 

niemożliwe do odzyskania. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor GOKiS.  

http://gokcelestynow.pl/
http://www.gokcelestynow.pl/

