
                                 REGULAMIN WYCIECZKI do Wioski Tematycznej  

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, 

- propagowanie aktywnej formy wypoczynku. 

3. Termin i miejsce: - 17 sierpnia 2021 roku (wtorek), Miłkowice – Wioska Kolejarzy.  

4. Trasa i przebieg. 

- Wyjazd o godz.10.00 – przyjazd do Miłkowic ok.11.00. 

 (zbiórka przed Domem Ludowym w Kruszynie ul. Główna 8). 

-Miłkowice to malownicza miejscowość – węzeł kolejowy –  na trasie kolejowej Legnica – 

Bolesławiec. Od lat znaczna część mieszkańców pracuje na kolei i tradycje kolejarzy są tu mocno 

pielęgnowane. 

- Podczas wycieczki będzie wiele niespodzianek i ciekawych miejsc do obejrzenia.  W programie 

między innymi gra terenowa, zabawy integracyjne i warsztaty tematyczne. 

- Uczestnicy Wycieczki będą podzieleni na kilka grup i przydzieleni do opiekunów.   

- Wycieczka ma charakter otwarty lecz liczba uczestników jest ograniczona. 

- 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 jej niektóre elementy. 

- Uczestnicy Wycieczki stosują się do zasad bezpieczeństwa, przekazanych przez opiekunów grup. 

 

6. Warunki uczestnictwa: 

- Zapisy do udziału w Wycieczce będą przyjmowane do dnia 09 sierpnia 2021 roku na adres e-mail 

gokisbeata@wp.pl   

- Uczestnictwo w Wycieczce jest: dla dzieci nieodpłatne, rodzice płacą tylko częściową opłatę w 

wysokości 20 zł od osoby na konto GOKiS w Kruszynie: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu 

Oddział w Bolesławcu Nr konta: 44 8392 0004 2600 2046 2000 0010. 

- 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 opiekuna grupy. 

- 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, kurtka z kapturem itp. 

- Uczestnictwo w wycieczce oznacza akceptację jego warunków, potwierdzoną w karcie 

uczestnictwa. 

- warunki poruszania się po Wiosce Tematycznej zostaną omówione przed dojazdem na miejsce. 

- organizator zabezpiecza wodę do picia oraz na zakończenie ognisko z kiełbaskami, 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
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