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REGULAMIN wyjazdów
Ośrodka Kultury PomPA w Pomiechówku

§1 Sprawy porządkowe
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów
obowiązujących w obiekcie zwiedzania oraz miejscach realizacji programu wyjazdu
(m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach
publicznych).
2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty
zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
3. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania
ich poleceń.
4. W przypadku niestosowania się do poleceń opiekunów i uciążliwego braku dyscypliny uczestnik
będzie pozbawiony możliwości wzięcia udziału w kolejnych wyjazdach w danej edycji oferty
wyjazdów.
5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków
odurzających oraz napojów alkoholowych.
6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa
własnego i innych.
7. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu
pobytu. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
Za szkody wyrządzone przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność ponosi on sam,
a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
8. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące
uczestnikiem wyjazdu zostało właściwie na niego wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza legitymacji
szkolnej, a także stosownego obuwia i odzieży.

§2 Sprawy organizacyjne
1. Warunkiem uczestnictwa w wyjazdach Ośrodka Kultury PomPA jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.pompa.pomiechowek.pl w
wyznaczonym dniu i wyznaczonej godzinie, a następnie wniesienie wcześniej ustalonej opłaty za
wyjazd.
2. W wyjazdach PomPY mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6-15 lat.
3. Wpłaty za wyjazd należy dokonać najpóźniej 7 dni po planowanych zapisach (zaksięgowana
wpłata).
4. Wyjazdy rozpoczynają się zbiórką przed siedzibą PomPY Pomiechówek o wcześniej określonej
godzinie. Na wyjazd dzieci przyprowadzane i odbierane są przez Opiekunów. W przypadku
samodzielnego powrotu do domu Opiekun jest zobowiązany do dostarczenia specjalnego
oświadczenia.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w wykupionym wyjeździe zwrot wpłaconej kwoty
nie przysługuje – bez względu na przyczynę rezygnacji z udziału.
6. Dopuszcza się odstępowanie miejsca wykupionego na wyjazd innej osobie, pod warunkiem, że
odstąpienie dokonywane jest za zgodą organizatora. W przeciwnym wypadku odstąpienie
uznane zostanie jako niebyłe.
7. W przypadku niezrealizowania wyjazdu z przyczyn leżących po stronie organizatora, organizator
zwraca wpłacone kwoty. Podstawę wypłaty stanowi dowód wpłaty.
8. Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy mimo zapisania dziecka na wyjazd nie dokonają
potwierdzenia udziału, wpłaty i dostarczenia zgody na wyjazd dziecka mogą zostać pozbawieni
możliwości zgłoszenia dziecka na kolejne wyjazdy.

