
Regulamin wycieczek i imprez turystycznych 

organizowanych przez Stowarzyszenie Turystyczne ”Cyba”  

w Jedliczu 
 

I. CEL WYCIECZEK 
a) Popularyzacja turystyki i aktywnego wypoczynku.  

b)  Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy Jedlicze oraz innych regionów 
Polski i krajów sąsiadujących.  

c) Rozbudzenie zainteresowao przyrodniczych i turystyczno- krajoznawczych. 

d) Integracja środowiska lokalnego. 
 
II. TERMIN, TRASY, PROGRAM 

a) Każdy członek ST „Cyba” może zgłosid  swoje propozycje wycieczek. 
b) Terminy, trasy i program są ustalane na zebraniach Zarządu.  
c) Są ogłaszane na stronach internetowych www.kolocyba.pl; www.jedlicze.pl  , na 

www.Facebook@com  i tablicach ogłoszeo. 
 
III. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚĆ 

a) Zgłoszenia  uczestnictwa  telefonicznie na  nr  511 190 382, najpóźniej dwa dni przed 
terminem wyjazdu.  W przypadku rezygnacji z  przyczyn losowych należy również 
powiadomid na dwa dni przed wyjazdem. 

b) Płatnośd  w autokarze. 
c) Koszty wycieczki obejmują: autokar, przewodnika/pilota, ubezpieczenie NNW. Bilety wstępu 

płatne dodatkowo. 
d) Podawana cena wycieczki jest orientacyjna. Ostateczna odpłatnośd  może nieco różnid się od 

niej, ze względu na ilośd uczestników. 
e) Dzieci i młodzież korzystają z 30% zniżki. 
f) W zgłoszeniu należy podad imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL (dane potrzebne do 

ubezpieczenia, są wykorzystywane wyłącznie to tego celu). 
 
IV. WARUNKI UCZESTNICYWA W WYCIECZKACH/IMPREZACH  

a) Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem co jest równoznaczne 

z jego akceptacją. 

b) Pierwszeostwo uczestnictwa mają członkowie Stowarzyszenia. 

c)  Osoby niepełnoletnie przed ukooczeniem 13 roku życia mogą uczestniczyd tylko pod 

opieką osoby dorosłej. 

d)  Osoby niepełnoletnie po ukooczeniu 13 roku życia mogą brad udział po przedstawieniu 

pisemnej zgody rodziców. 

e) W przypadku wycieczek wymagających sprawności fizycznej organizator informuje o tym 

fakcie, a zgłaszający się powinni ocenid swoje możliwości zdrowotne. Za swoją decyzję 

ponoszą pełną odpowiedzialnośd. 

f) Każdy uczestnik powinien posiadad  stosowne dla siebie leki oraz środki pierwszej pomocy. 

w następnych wycieczkach. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zdjęd ze swoim  wizerunkiem na stronie 

internetowej www.kolocyba.pl  www.jedlicze.pl oraz na www.facebook.com oraz  
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 wykorzystanie zdjęd za pośrednictwem dowolnego medium w celach zgodnych z 

obowiązującym prawem oraz ze statutową działalnością ST „Cyba”. 

b) Wycieczka/impreza odbywa się bez względu na pogodę. 

c) Uczestnik posiada strój i ekwipunek dostosowany do warunków pogodowych i 

trudności trasy. 

d) Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowywania się oraz przestrzegania 

trzeźwości  i nieużywania środków odurzających. 

e)  Uczestników obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Wycieczek oraz stosowanie się 

do  decyzji Organizatorów. 

f) Nieprzestrzeganie Regulaminu będzie skutkowało  wykluczeniem z uczestnictwa.  

 

 

                                                                                                                                         Zarząd ST „Cyba” 

 

Jedlicze, 24.10.2016 r. 

 

 


