
             REGULAMIN WYCIECZKI „CO SŁYCHAĆ W LESIE?” – 29 maja 2021 r. 

1. Organizator:  
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, tel.75-732-14-77  
oraz 782-450-211. 

2. Cele: 
- popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Bolesławiec, 
- propagowanie aktywnej formy wypoczynku. 

3. Termin i miejsce: - 29 maja 2021 roku (sobota), Kruszyn, droga na Kraśnik Górny, las. 

4. Trasa 
- Wyjście o godz. 12.00 grupy z Kruszyna z ul. Kasztanowej 1b 
 (zbiórka przed biurem GOKiS o 11.45) w kierunku ul.Klonowej, 
- trasa wiodąca początkowo ulicą Kasztanową, przejście na ul. Klonową, wejście do lasu przy 
drodze na Kraśnik Górny, chodzenie po lesie, rozwiązywanie zagadek, powrót.  
- W lesie o drzewach i nie tylko opowiadać będzie przewodnik/przyrodnik, a na uczestników 
wycieczki czekać będą także zagadki.  
- Wycieczka nie jest wyścigiem, na początku danej grupy idzie prowadzący trasy,  
- Wycieczka ma charakter otwarty lecz liczba uczestników jest ograniczona ze względu na panujące   
   warunki epidemiczne. 
- Wędrówka odbywać się będzie głównie drogami gminnymi i traktami leśnymi. 
- Wycieczka odbywać się będzie w tempie dostosowanym do możliwości zgłoszonych uczestników. 
- Osoby z problemami zdrowotnymi biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność; 
- W przypadku nie sprzyjających warunków pogodowych lub dodatkowych obostrzeń  
  epidemiologicznych organizator ma prawo odwołać wycieczkę lub samo ognisko na zakończenie. 

6. Warunki uczestnictwa: 
- Zapisy do udziału w Wycieczce będą przyjmowane do dnia 26 maja 2021 roku do godz. 15.30 na 
adres e-mail gokisbeata@wp.pl - uczestnictwo w Wycieczce jest nieodpłatne, 
- osoby niepełnoletnie biorą udział z rodzicem lub opiekunem, 
- organizator nie ubezpiecza uczestników wycieczki; zaleca się ubezpieczenie we własnym   
  zakresie, 
- uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 
pokonywania trasy i stosowania się do wszelkich poleceń kierownika trasy, 
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wycieczki ani odpowiedzialności 
za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników, 
- uczestnicy wycieczki powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane leki, 
napoje, a także stosowny ubiór- wygodne buty (wskazane obuwie na grubszej podeszwie), kurtka  
z kapturem itp., 
- uczestnicy zagrażający w jakikolwiek sposób własnemu bezpieczeństwu, jak i bezpieczeństwu 
innych, będą usuwani z trasy wycieczki przez kierownika trasy, 
- uczestnictwo w wycieczce oznacza akceptację jego warunków, potwierdzoną w karcie 
uczestnictwa, 
- warunki poruszania się po trasie wycieczki zostaną omówione przed startem, 
- organizator zabezpiecza kiełbaski i pieczywo na ognisko, które odbędzie się na zakończenie 
wycieczki w Kruszynie, 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 


