
 

 

 
  

 

REGULAMIN WYCIECZEK 
 

Zasady ogólne: 
1. Wycieczki organizowane są przez Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu przy współpracy przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek z ważnymi uprawnieniami określonymi w ustawie o usługach 
turystycznych. 

2. Uczestnikami wycieczek organizowanych przez MOK Orzesze mogą być zarówno dzieci jak i dorośli. 
3. Warunkiem uczestnictwa w wycieczkach jest podpisanie akceptacji Regulaminu wycieczek wraz 

z obowiązującymi załącznikami.  
4. W imieniu dzieci/młodzieży, które nie ukończyły 18 lat, karty zgłoszenia uczestnika wyjazdu wraz  

z załącznikami wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.  
5. Wpisanie się na listę uczestników wycieczki, złożenie oświadczenia jest równoznaczne wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach. 
6. Listy uczestników sporządzane są w programie Impresariat zabezpieczonym hasłem, w którym 

przetwarzane są dane osobowe w celach statutowych MOK Orzesze. 
7. W ramach listy uczestników (ubezpieczenie oraz numery telefonu dla kierownika wycieczki) 

przetwarzane są następujące dane osobowe:  
- imię i nazwisko 
- adres zamieszkania 
- PESEL 
- nr telefonu  

8.  Regulamin oraz załączniki można znaleźć na stronie http://mok-orzesze.pl/new/zalaczniki/ 
Obowiązki opiekunów wycieczki: 

1. Opiekunem wycieczki dla dzieci może być instruktor, pracownik lub inna osoba pełnoletnia, która 
ukończyła kurs dla opiekunów wycieczek i uzyska zgodę dyrektora MOK Orzesze.  

2. Opiekunem wycieczki dla dorosłych oraz dzieci będących pod opieką rodzica może być również 
pracownik wyznaczony przez  dyrektora MOK Orzesze.  
Do zadań opiekunów wycieczki należy: 
- zapoznanie uczestników z regulaminem, a w przypadku wycieczki dla dzieci rodziców/opiekunów, 
- zapoznanie  uczestników z zasadami bezpieczeństwa i sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem,  
- opieka nad uczestnikami wyjazdu,  
- sprawdzanie w czasie trwania wycieczki, zwiedzania oraz przejazdów stanu liczbowego uczestników, 
- współpraca z przewodnikiem wycieczki. 

Zasady bezpieczeństwa i opieki: 
1. Każdy uczestnik jest objęty ubezpieczaniem NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).  
2. Wycieczki do 50 osób organizowane dla dorosłych oraz dzieci będących pod opieką rodzica/opiekuna -  

opiekę nad grupą może pełnić jedna osoba. 
3. Wycieczki dla dzieci/młodzieży – przypada jeden opiekun na nie więcej niż 20 osób. 
4. Wycieczki dla dzieci do 10 roku życia (lub grupa mieszana z takimi dziećmi) – przypada jeden opiekun 

na 15 osób. (Rozporządzenie MEN z 30.03.2016 w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży). 
5. Dopuszcza się zmiany w liczbie opiekunów biorąc pod uwagę wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność  

specyfikę, program i warunki wycieczki. 
6. W przypadku wycieczki dla dzieci rodzice/opiekunowie (lub wyznaczone przez nich osoby 

upoważnione) biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na miejsce zbiórki 
oraz po zakończonym wyjeździe.  

Obowiązki uczestnika wycieczki: 



 

 

 
  

 

- zapoznać się i przestrzegać regulaminu wycieczki, 
- przybyć punktualnie na miejsce zbiórki,  
- zgłaszać wszelkie niedyspozycje, skaleczenia, pogorszenie stanu zdrowia, 
- informować o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu, 
- w czasie postoju nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna, 
- przestrzegać posłuszeństwa i  poleceń opiekunów wycieczki lub przewodnika,  
- dbać o bezpieczeństwo własne i innych 
-  podczas jazdy nie spożywać napojów ani posiłków, nie spacerować, nie wychylać się przez 

okno,  
- nie zaśmiecać autokaru 
- zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i kultury  
- traktować z należytym szacunkiem zwiedzane miejsca i obiekty 
- każdy uczestnik powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek ( w zależności od rodzaju  

wycieczki – odpowiednie obuwie, okrycie wierzchnie, czapka, rękawiczki itp.) 
Zapisy: 

Po sprawdzeniu, czy są jeszcze wolne miejsca należy opłacić koszt danej wycieczki.  
Tylko wpłata jest gwarancją znalezienia się na liście uczestników wycieczki. Nie mają zastosowania 
zapisy bez uregulowanej wpłaty. Prosimy o przemyślane decyzje. 
Informacje udzielane są pod nr tel. 32/2213508 lub bezpośrednio w biurze nr 16. (siedziba MOK, 
Orzesze, ul. Rynek 1) 

Cena:  
Stałe składniki ceny to: przejazd, ubezpieczenie, opieka przewodnika.  
W zależności od specyfiki wycieczki czasami doliczane są wstępy do zwiedzanych obiektów. 

Wpłaty: 
Koszt wycieczki można regulować w formie:  

 przelewu na konto MOK Orzesze, ul. Rynek 1, OK Bank Spółdzielczy  
65 8454 1040 2002 0006 5256 0001. 
w treści - data wycieczki /za kogo wpłata 

 wpłaty w kasie MOK (czynnej w aktualnie obowiązujących godzinach). 
 

Ubezpieczenie wyjazdu:  
Uczestnicy wyjazdu są objęci ochroną NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz KL (koszty  
leczenia za granicą).  

Rezygnacja z wyjazdu: 
 ze strony uczestnika - na 14 dni i krócej przed terminem wyjazdu - skutkuje brakiem zwrotu wpłaty, 

chyba że osoba rezygnująca znajdzie na swoje miejsce zastępstwo we własnym zakresie,  

 ze strony uczestnika - na dłużej niż 15 dni przed planowanym wyjazdem - MOK potrąca 50 % wpłaty, 

 odwołanie wycieczki ze strony MOK - Organizator może odwołać wyjazd w przypadku niskiej 
frekwencji powiadamiając o tym osoby zapisane i zwracając pełne wpłacone należności za wycieczkę. 

 
Uwaga! Obowiązuje tylko forma pisemna z datą rezygnacji - można ją dostarczyć osobiście  

lub na adres e-mail: impreza@mok-orzesze.pl 
 

 
Przejazd:  



 

 

 
  

 

Miejsca z przodu autokaru zawsze zajmują Organizatorzy – przewodnik, opiekunowie wycieczki. 
Prosimy o nie zajmowanie tych miejsc! 

Wstępy: 
Osoby korzystające z biletów ulgowych, proszone są o zabieranie ze sobą książeczek emeryta/rencisty, 
polskich lub europejskich legitymacji studenckich, uczniowskich i innych uprawniających do zniżek. 

Ważne!  
 Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na udział w wyjeździe w stopniu  
 uwzględniającym tempo grupy oraz specyfikę i program wycieczki. 

Uczestnicy mogą się samodzielnie ubezpieczyć w przypadku zdiagnozowanych u nich wcześniej chorób 
przewlekłych oraz z tytułu kosztów od rezygnacji z imprez turystycznych. 

Zbiórka: 
Miejscem zbiórki rozpoczynającym i kończącym wyjazd jest tzw. ,,stary’’ plac targowy, przy ul.  
Gliwickiej (naprzeciw sklepu ,,Biedronka’’). Nie przewiduje się wysiadania w innych miejscach niż  
wyznaczone powyżej z uwagi na bezpieczeństwo uczestników oraz przepisy ruchu drogowego. 
Godziny wyjazdu i powrotu są każdorazowo podawane do wiadomości w programie danej wycieczki.  
Spóźnienie się na zbiórkę nie jest podstawą do zwrotu wpłaty za wycieczkę. 
Z uwagi na nieprzewidziane warunki drogowe lub atmosferyczne, godziny powrotu mogą ulec zmianie.  
Wcześniejsza konieczność wyjazdu uczestnika podczas trwania wycieczki z przyczyn niezależnych od 
Organizatora (przyczyny i zdarzenia losowe będące po stronie uczestnika zmuszające go do 
wcześniejszego opuszczenia miejsca zakwaterowania) nie uprawniają do żądania zwrotu kwoty za 
niewykorzystane świadczenia. Powrót uczestnika następuje na własny koszt. 

Szkody: 
Uczestnik odpowiada finansowo za wszelkie szkody, które spowoduje na wyjeździe, w przypadku 

 wycieczki dla dzieci – odpowiadają rodzice/opiekunowie. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody 
 wyrządzone przez uczestników osobom trzecim w czasie trwania wycieczki.   

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualną utratę lub kradzież wartościowych 
przedmiotów należących do uczestników. 

Regulamin i warunki wycieczki: 
Uczestnik podpisując zgodę zgadza się z warunkami regulaminu oraz bierze pod uwagę ewentualne  
zmiany w programie, które mogą wystąpić niezależnie od Organizatora i w związku z nimi nie będzie  
wnosił żadnych roszczeń. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych kiedy przewodnik może zadecydować  
o zmianach programu wycieczki i kolejności zwiedzanych obiektów np. ze względu na zaistniałe  
warunki pogodowe (np. nawałnice śnieżne, deszczowe, upały, korki drogowe, zagrożenia  
terrorystyczne) lub na wyraźne życzenie większości uczestników wycieczki.  

 W związku z tym, iż każda wycieczka jest formą grupowego spędzenia wolnego czasu i posiada 
 swój harmonogram, uczestnik musi dostosować się do jej specyfiki i planu czasowego. W razie 
 niedostosowania się do planu godzin zbiórek podczas wyjazdu wyznaczonych przez przewodnika, które 
 wpływają na jego program, uczestnik musi liczyć się faktem powrotu na własny koszt. 
 
Postanowienia końcowe 
Wpisanie się na listę uczestników wycieczki ( w tym złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka)  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszych 
dokumentach oraz zapoznaniem się z poniższą informacją:  
 
 



 

 

 
  

 

Klauzula Informacyjna dot. Przetwarzania Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 43-180 Orzesze; email: 
adm@mok-orzesze.pl; tel. (32) 2215329.  

2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas 
Inspektorem Ochrony Danych mailowo: iod@orzesze.pl lub pisemnie na adres MOK.  
 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, że brak podania danych uniemożliwi Państwu skorzystanie z 
oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu w następującym zakresie: uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/wyjazdach (dane osobowe są 
konieczne do kontaktu z uczestnikami, lub ich rodzicami, ewidencjonowania wpłat za zajęcia/warsztaty/wyjazdy, zgłoszenia uczestników do 
ubezpieczenia oraz utrwalania wizerunku uczestnika i jego prac celem prezentacji jego dokonań ( w przypadku braku zgody na przetwarzanie 
wizerunku). 

4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji wydarzenia  na podstawie art. 6 ust 1 lit e, ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w tym dane osobowe Pani/Pana dziecka).  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane  innym kategoriom podmiotów: 
a.  uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa (art. 6. ust.1 lit. a oraz art.6 ust. 1 lit. f) jako realizacja niezbędnych  

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora  oraz inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez 
Administratora dane osobowe na podstawie podpisanych stosownych umów (w tym dane osobowe Pani/Pana dziecka). 

b. firmom ubezpieczeniowym, celem zawarcia umowy ubezpieczenia ( w przypadku wyjazdów) 
c. firmom oferującym pomoc informatyczną, doradczą  działającym  na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji  
 zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tych umownych. 
d. pracownikom administratora, na podstawie wydanego upoważnienia i podpisanej klauzuli o zachowaniu poufności 

6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia swoich ich danych, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,   wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w tym dane osobowe Pani/Pana dziecka). 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego 
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych 
przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych 
krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo 
Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-
USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

8. Zgodnie z art. 6 ust 1. lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na rejestrowanie 
i przetwarzanie mojego wizerunku. (w tym dane osobowe wizerunkowe Pani/Pana dziecka). Wizerunek będzie wykorzystany w celach 
promocyjnych Administratora. Udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania, powielania, obróbki i utrwalania moich danych 
osobowych wizerunkowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, co zostaje potwierdzone podpisem złożonym przez uczestnika 
wycieczki – w przypadku osób pełnoletnich/rodzica/opiekuna prawnego – w przypadku osób małoletnich pod oświadczeniem o akceptacji 
postanowień niniejszego regulaminu – załącznik nr 1 

9. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane, bądź utraty ich  
przydatnością  po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka.  
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.  

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.  

 
 


