REGULAMIN

WYCIECZEK

K L U B U „P O D R Ó Ż N I K A”
1. W wycieczkach autokarowych uczestniczą członkowie klubu „Podróżnika” OUTW
ubezpieczeni przez organizatora, po uprzednim zgłoszeniu się i opłaceniu wpisowego.
Liczba uczestników ograniczona jest ilością miejsc w autobusie.
2. Wycieczki odbywają się w zasadzie raz w miesiącu /w piątek/. Ich terminy i trasy ustala się na
cały semestr. Są one jednym z elementów działalności klubu „Podróżnika”.
3. Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Biuro OUTW najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym
terminem wyjazdu.
4. O odwołaniu wycieczki, zmianie jej terminu czy trasy z powodu niesprzyjających warunków
atmosferycznych lub bardzo ważnych przyczyn organizacyjnych uczestnicy będą
powiadamiani przez Biuro OUTW na stronie internetowej. Uwaga! Powodem odwołania
wyjazdu może być też zbyt mała liczba zgłoszeń.
5. Miejscem zbiórki jest stary dworzec PKS w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dworcowej.
6. Uczestnik po zajęciu miejsca w autobusie nie zmienia go podczas całej wycieczki .Ze
względów bezpieczeństwa nie należy w czasie ruchu pojazdu chodzić między siedzeniami.
7. Prowadzący powiadamia o ewentualnych trudnościach podczas zwiedzania poszczególnych
obiektów. Uczestnicy, którzy z różnych powodów nie będą mogli im podołać, zgłaszają swoje
pozostanie na miejscu postoju.
8. Podczas zwiedzania miast, obiektów zabytkowych, muzeów itp. uczestnicy powinni poruszać
się w zwartej grupie. W razie oddalenia się od niej lub zagubienia się najlepiej wrócić na
miejsce postoju.
9. Uczestnicy ponoszą dodatkowe koszty /opłaty/, których nie dało się przewidzieć w
preliminarzu wycieczki lub określane jako tzw. ”wolne datki”.
10. Organizatorzy proszą uczestników o przestrzeganie punktualności. Każde indywidualne
spóźnienie działa bowiem na niekorzyść całej grupy.
11. Po każdym postoju prowadzący sprawdza obecność uczestników wycieczki – przed wyjazdem
w dalszą trasę.
12. Wycieczka ma nam dać jak najwięcej zadowolenia – unikajmy więc sytuacji konfliktowych;
wzajemna życzliwość i uśmiech mogą to zapewnić.
13. Uczestników prosimy o zgłaszanie swoich uwag i sugestii dot. organizacji wycieczek,
terminów, tras itp.
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